
 
 

 

XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  1 

LIMIARES DE CHUVA DEFLAGRAFORES DE INUNDAÇÃO BRUSCA 

PARA BACIAS DA REGIÃO SERRANA DO RIO DE JANEIRO: RADAR 

METEOROLÓGICO VERSUS PLUVIÔMETROS  
 

Luiz Bacelar 
1
*; Raphaela Ferreira 

2
; Izabelly da Costa

3
; Marcos Rodrigues

4
; Hélio Camargo

5
; 

Sarah Lindbergh
6
; Rochane Caram

7
; Carlos Frederico de Angelis

8
; Javier Tomasella

9
; Rita de 

Cássia Damé
10

; Cláudia Teixeira
11 

 

 

Resumo – Este artigo apresenta como proposta uma curva de inundação, que indica o quanto deve 

chover em uma hora para haver um aumento na probabilidade de eventos críticos, isto baseado no 

acumulado da chuva em 24 horas. O trabalho analisou também a relação da chuva estimada pelo 

radar meteorológico com o campo interpolado da chuva por pluviômetros in situ, em bacias da 

região serrana do Rio de Janeiro.  Foram propostos índices de correção para os dados estimados do 

radar meteorológico, CAPPI e PPI, posteriormente usados para validação da curva de inundação. A 

curva de inundação se mostrou eficiente para o método de validação utilizado, sendo seu uso 

indicado para subsidiar no monitoramento de desastres e posteriores ações de tomadores de decisão.  

 

Palavras-Chave – Desastres Naturais, Sensoriamento Remoto, Hidrometeorologia  
 

RAINFALL THRESHOLDS FOR FLASH FLOODS IN WATERSHEDS OF 

RIO DE JANEIRO MOUNTANIOUS REGION: WEATHER RADAR VERSUS 

GAUGED DATA  
 

Abstract – This article presents a flash flood curve, which indicates how much it is necessary to 

rain in one hour for increasing the probability of severe events, based on 24 hours of accumulated 

rainfall. The study also examined the relationship between rainfall estimation by weather radar and 

rainfall interpolated field by rain gauges in situ, both inside watersheds of Rio de Janeiro 

mountainous region. Indices were proposed for correction of estimated rainfall data from weather 

radar, CAPPI and PPI, which were subsequently used to validate the flash flood curve. The curve 

showed to be efficient in validation method used, which can support disaster monitoring, 

succeeding actions of decision makers.  
 

Keywords – Natural Disasters, Remote Sensing, Hydrometeorology 
 

INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a Organização Meteorológica Mundial (OMM) as inundações bruscas (flash 

floods) são a forma mais letal de ameaça natural, baseado na razão de mortes por pessoas atingidas, 

e causam milhões de dólares em danos todos os anos (UCAR, 2010). Esse tipo de desastre 

hidrometeorológico depende de condições atmosféricas e de superfície especificas, que são muito 

variáveis no tempo e no espaço. Por isso, as causas e efeitos das inundações bruscas ainda vêm 

sendo estudadas, de modo que com o conhecimento aprofundado desse processo possam ser 

antecipadas ações para minimizar ao máximo suas consequências após grandes catástrofes.  
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No Brasil, as inundações bruscas podem causar vitimas fatais. É recorrente a notificação de 

casos de inundações bruscas no estado do Rio de Janeiro, especialmente na Região Serrana, que 

protagonizou o maior desastre natural do país, deixando mais de mil mortos e mais de 30 mil 

desabrigados e desalojados. Nestes eventos extremos, mesmo modelos atmosféricos regionais de 

alta resolução não são capazes de prever com pontualidade a quantidade de chuva acumulada 

(Pinheiro et al., 2011. Padilha, 2011), o que dificulta a tomada de decisão de órgãos que emitem 

alertas ou avisos. Para reduzir este problema, o monitoramento 24/7 por sensores remotos ajuda no 

acompanhamento de tempestades, desde sua fase de iniciação até sua fase de maturação e 

dissipação (Kuligowski, 1997).  

Uma vez que as inundações bruscas acontecem na mesma escala temporal e espacial de 

tempestades convectivas (Gruntfest et al. 1997), as estimativas de chuva por satélite e radar 

meteorológico são uma alternativa para órgãos de monitoramento que necessitam de dados de 

precipitação em locais suscetíveis a desastres naturais, muitas vezes onde pluviômetros são 

escassos.  Esta é uma pratica conhecida em muitos institutos internacionais, que utilizam a 

estimativa de chuva proveniente de sensores remotos combinados com dados pluviométricos in situ 

e de modelos atmosféricos, para a melhor quantificação possível da precipitação (Salek et al., 2010, 

UCAR, 2010).    

Em especial, o radar meteorológico estima a chuva através da refletividade dos hidrometeoros 

presente nas nuvens (Woodly et al., 1975). Esta refletividade é medida em vários ângulos de 

elevação do sensor, com uma varredura horizontal de 360º, resultando em um produto chamado 

PPI. Com a integração de vários PPI sobrepostos, uma interpolação volumétrica é feita, sendo 

possível fazer cortes horizontais em várias alturas da atmosfera, resultando em um produto 

denominado CAPPI.  

A chuva como fator frequente na maioria dos desastres naturais já foi notificado por 

Wieczorek et al. (1987), onde correlacionou a intensidade e duração das chuvas para casos de 

deslizamentos em curvas envoltórias. Norbiato et al. (2008) também fez estudos de correlação de 

chuvas, porém para casos de inundação brusca em bacias do norte da Itália e leste da França. 

Métodos empíricos de correlação para algumas regiões podem ser uma ferramenta poderosa que 

antecipam eventos críticos, como métodos operacionais vistos em centros europeus e americanos 

denominados Flash Flood Guidance (UCAR, 2010).  

Sob esta ótica, este trabalho apresenta como proposta uma curva de inundação, constituída 

partir de eventos críticos já ocorridos em bacias urbanas da região serrana do Rio de Janeiro. 

Também tem como objetivo estudar a relação da chuva estimada pelo radar meteorológico, nos seus 

produtos CAPPI e PPI, com o campo interpolado da chuva medida por pluviômetros em superfície.   

DADOS  

As bacias estudadas neste trabalho são áreas a montante de postos fluviométricos do Instituto 

de Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro (INEA) nas cidades de Petrópolis, Teresópolis e 

Nova Friburgo (Figura 1). Para o traçado das bacias foi utilizado o software TerraHidro do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) com dados do Modelo Numérico de Terreno (MNT) do 

Projeto TopoData (INPE). Os dados de chuva dos pluviômetros (ver espacialização na Figura 1), 

bem como os dados de nível dos rios, foram cedidos pelo INEA com resolução temporal a cada 

quinze minutos, em horário local. Cada série histórica tem um número de amostras diferentes, 

sendo que a maioria das estações começou a reportar dados a partir de novembro de 2011. As 



 
 

 

XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  3 

informações de cota de transbordamento dos rios, onde estão localizadas as estações, foram obtidas 

da web site do Sistema de Alerta de Cheias (INEA).  

 

Figura 1 - Localização dos postos fluviométricos e pluviométricos do INEA. As bacias estudadas são as áreas a 

montante das estações hidrológicas. 

O Radar Meteorológico Pico do Couto é de responsabilidade do Departamento de Controle do 

Espaço Aéreo (DECEA) e reporta dados de refletividade (dbz) a cada quinze minutos. Para este 

trabalho foram utilizados dados da primeira elevação do PPI e do CAPPI 3km, conseguidos do 

banco de dados da Divisão de Satélites do INPE. Ambos apresentam resolução espacial próximos a 

1km.  

O período de análise dos dados de nível e de chuva, das estações do INEA, bem como dos 

dados de refletividade do radar meteorológico, foi do dia 16/10/2012 a 26/04/2013. A escolha deste 

período se dá ao fato do radar meteorológico ter voltado ao funcionamento no dia 16/10/2012 após 
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meses de inatividade. Como o objetivo é comparar o desempenho do radar meteorológico, é 

importante considerar um único período em que as receitas e calibrações feitas pelo DECEA são 

iguais ou equivalentes. 

METODOLOGIA 

Foram considerados como eventos críticos aqueles em que os níveis medidos pelas estações 

atingiram pelo menos 50% da cota de transbordamento dos seus respectivos rios, totalizando 66 

casos. Vale ressaltar que algumas bacias não ultrapassaram nem mesmo 50% da cota de 

transbordamento em todo este período, o que fez com que a mesma fosse excluída das próximas 

análises.  

Em seguida, os dados de precipitação medidos por pluviômetros foram passados para horário 

GMT (+03:00h) e constituídos os acumulados de uma hora. Após isso foram interpolados os dados 

pelo método universal krigging, gerando um campo igualmente espaçado com resolução de 1km x 

1km. As bacias traçadas pelo Software TerraHidro, considerando o ponto da estação como exutorio, 

foram então convertidas para mascaras de 1km por 1km, pelo software ArcGis. Com as máscaras 

sobrepostas aos dados de precipitação, foi possível extrair de dentro da área da bacia o valor médio 

de precipitação na área (usado na comparação dos pluviômetros com a chuva estimada pelo radar 

meteorológico) e o valor máximo dentro na área (usado na constituição da curva de inundação), em 

acumulados de 1h, 3h, 6h e 24 antes do evento critico. Essa diferenciação do dado utilizado se deve 

ao fato de que para comparação com a chuva estimada pelo radar meteorológico é interessante 

manter a mesma escala espacial, ou seja, comparar sempre valores de mesmo pixel com ambos os 

dados. O máximo dentro da bacia representa um valor equivalente ao pluviômetro (uma medição 

pontual), por isso foi utilizado para constituição da curva de inundação. 

Os dados de refletividade do PPI e CAPPI, provenientes do radar meteorológico, foram 

convertidos para precipitação utilizando a formula de Marshall et al. (1948) para chuva estratiforme 

e Woodley et al. (1975) para chuva convectiva. Após a estimativa da chuva os dados, com pixels 

próximos a 1km, foram passados para a mesma resolução espacial das mascaras das bacias geradas 

anteriormente, ou seja, 1km x 1km. A extração dos acumulados de chuva de 1h, 3h, 6h e 24h antes 

do evento, considerou a chuva média dentro da bacia, ou seja, a soma dos valores de chuva de cada 

pixel dentro da bacia dividido pelo numero de total de pixels da bacia. Da relação chuva estimada 

versus pluviômetro foi considerado um fator de correção multiplicativo, com base nos acumulados 

de chuva de 24 horas, sendo possível então contabilizar em média o quanto que o radar estava 

superestimando ou subestimando comparado com os pluviômetros.  

A curva de inundação foi então constituída com base nos acumulados máximos da bacia, 

somente a partir dos dados de pluviômetros, nos eventos críticos, tendo como principais aqueles em 

que houve inundação, o transbordamento do rio. Para validação da curva com dados de 

pluviômetros, foi considerado o maior evento em que houve transbordamento do rio de cada estação 

antes de 16/10/2012. Para a validação da curva com dados de radar foi utilizado o fator de correção 

nos acumulados máximos da bacia nos eventos críticos após 16/10/2012, os mesmos eventos 

utilizados para constituição da curva.   

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Na Figura 2, são mostradas as relações dos acumulados de chuva médios para as bacias em 

eventos críticos, comparando as chuvas estimadas pelo CAPPI com os pluviômetros. É possível 
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notar que a pior estimativa se dá para as chuvas acumuladas de 1h, por outro lado, as melhores 

estimativas se dão para as chuvas acumuladas de 24h. Em adição, na maioria dos casos a chuva do 

radar tende a ser subestimada em comparação com os dados de pluviômetros.  

 

Figura 2 – Relação entre chuva estimada pelo dado CAPPI do radar meteorológico e chuva interpolada proveniente de 

pluviômetros: a) 1 hora b) 3 horas c) 6 horas d) 24 antes de eventos críticos. 

 Para as relações de chuva estimada pelo PPI e pluviômetros, a Figura 3 mostra o mesmo 

comportamento do CAPPI, as melhores estimativas são para acumulados de 24h e as piores 

estimativas são para os acumulados de 1h. Visando minimizar essas diferenças foi calculado um 

fator de correção, que ao ser multiplicado pela chuva estimada se aproxime mais dos valores dos 

pluviômetros. Analisando a relação dos acumulados de 24 horas foi observado que a chuva do radar 

em média subestima a dos pluviômetros em um fator de 2.11 para o CAPPI e 2.04 para o PPI, ou 

seja, a chuva do pluviômetro é em média 110% maior do que as chuvas estimadas pelo CAPPI e 

104% maior que a chuva estimada pelo PPI. A Curva de Inundação proposta por este trabalho está 

apresentada na Figura 4. Os pontos do gráfico são a relação das chuvas acumuladas por 

pluviômetros 1h e 24h antes dos eventos críticos (acima de 50% da Cota de Transbordamento 

(CT)). Em alguns casos houve dados de nível reportados acima da cota de transbordamento, estes 

estão em pontos vermelhos. 
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Figura 3 – Relação entre chuva estimada pelo dado PPI do radar meteorológico e chuva interpolada proveniente de 

pluviômetros: a) 1 hora b) 3 horas c) 6 horas d) 24 antes de eventos críticos. 

  Dessa maneira, a curva funciona com a seguinte lógica, o quanto deve chover em 1 hora 

para que a probabilidade de um evento de inundação aumente consideravelmente, baseada na chuva 

já ocorrida em 24 horas. Para esta probabilidade aumentar o evento deve estar acima da curva. Por 

exemplo, para que o evento de inundação pudesse ocorrer na estação Comari as 08h GMT do dia 03 

de Janeiro de 2013, foi necessária uma chuva de 17.1 mm 1h antes do evento (chuva acumulada das 

07h GMT as 08h GMT), com 48.1 mm em 24h antes do evento (chuva acumulada das 08 GMT do 

dia 02/01/2013 as 08 GMT do dia 03/01/2013). Em suma, para um evento que ainda não ocorreu, 

mas já apresenta 70 mm de acumulado em 24 horas, será necessário que ocorra uma chuva de 

apenas 10 mm em 1 hora para que a probabilidade de um evento de inundação aumente 

consideravelmente. Isto está relacionado com a capacidade do armazenamento de água no solo. 

Quanto maior a chuva em 24 horas maior será o armazenamento no solo, por isso menor vai ser 

chuva necessária para saturar o solo, provocar escoamento superficial e ocorrer inundação 

(Norbiato, 2008). Para validação da curva, foram contabilizados os maiores eventos de inundação 

antes da data dos dados usados para constituir a curva (16/10/2012). No caso da validação, foram 

utilizados dados de pluviômetros do INEA (sem a interpolação e extração do máximo na bacia, 

como foi usado anteriormente para constituição da curva), visando uma aplicação mais próxima da 

realidade operacional onde só há dados de pluviômetros a disposição. A Figura 5 mostra em 

losangos esses eventos. O evento que ocorreu inundação e que ficou abaixo da curva mostra uma 

das limitações deste método. A estação Conselheiro Paulino reportou no dia 22/01/2009 as 03:30 

hora local um dado de nível do rio a 4,52m, sendo que sua cota de transbordamento é de 4 metros. 
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Figura 4 – Curva de inundação proposta para bacias urbanas da Região Serrana do Rio de Janeiro.  

 O acumulado de chuva entre 2:30 h e 03:30 h foi de 1.2 mm e o acumulado 24 horas antes 

foi de 70 mm. A área a montante da estação Conselheiro Paulino possui outros pluviômetros de 

outras estações (Figura 1), o que ocorreu foi uma chuva acumulada horária maior do que 1.2 mm 

em outra estação a montante que pela onda de cheia fez com que ocorresse inundação somente em 

Conselheiro Paulino. Vale ressaltar a importância de se obter dados de chuva em diversos pontos da 

bacia, isto serve para informar áreas de risco que possam ser atingidas por ondas de cheias em 

pontos mais a jusante. A validação também foi feita com dados de chuva estimados por radar 

(Figura 5). Foram aplicados os fatores de correção nos dados de CAPPI e PPI nos acumulados 

máximos. Como visto anteriormente os acumulados horários do radar estavam sendo muito 

subestimados em relação ao pluviômetro, por isso foi aplicado o fator de correção à chuva 

acumulada 6h antes dos eventos críticos que ocorrem inundação após o dia 16/10/2012 (os mesmos 

eventos em pontos vermelhos da Figura 4).  Também só foram consideradas as estimativas em que 

os acumulados de 24h não apresentavam nenhuma falha de dados, ou seja, não faltava nenhum dado 

a cada 15 minutos do radar meteorológico. O único evento que isto aconteceu foi o do dia 

03/01/2013 às 23h GMT na estação Comari. Na Figura 4 neste evento representa o valor de 6.3mm, 

1 hora antes do evento, e 102.4mm, 24 horas antes do evento. Pela Figura 5 mostra que ocorreu 

19.47 mm em 6 horas e 42.97 em 24 horas, pelo CAPPI, e 40.79 em 6 horas e 75,23 em 24 horas, 

pelo PPI. Ambas as estimativas ficaram acima da curva, porém vale ressaltar que a estimativa 

corrigida pelo fator do PPI obteve melhor desempenho do que o a estimativa corrigida pelo fator do 

CAPPI.  
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Figura 5 – Validação da Curva de Inundação.  

CONCLUSÕES 

 A curva de inundação proposta se mostrou eficiente ao método de validação considerado. Os 

fatores de correção propostos para os dados de CAPPI e PPI foram eficientes quando testados para 

um evento de inundação, ressaltando o melhor desempenho da chuva estimada pelo PPI. O uso da 

curva pode ser indicado para subsidiar no monitoramento de desastres e posteriores ações de 

tomadores de decisão.  
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