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RESUMO --- A cidade do Rio de Janeiro possui elevada pluviosidade, porém com distribuição 
bastante heterogênea no seu território. Sua geografia peculiar resulta em locais onde os totais 
pluviométricos possuem diferenças abruptas. Na ausência de estudos comparativos entre as 
localidades com diferentes pluviosidade e para o entendimento da dinâmica das águas pluviais na 
cidade, esse estudo teve como objetivo avaliar as 32 estações pluviométricas existentes na cidade do 
Rio de Janeiro, que quantificam o total de chuva diariamente e selecionar três estações díspares 
(Sumaré, Itanhangá e Penha) para analisar e representar espacialmente os extremos da pluviosidade 
anual na cidade do Rio de Janeiro, durante período de 1998 a 2006. Na maior parte do período 
estudado, verificou-se que dentre todas as estações, a do Sumaré registrou o maior índice de 
pluviosidade anual, seguida por Itanhangá, ficando a Penha com o menor índice. Adicionalmente, 
foi constatado que a população local, próxima às estações estudadas, desconhecia a existência das 
mesmas, bem como estes locais são onde se registram os extremos pluviométricos cariocas. 
 
ABSTRACT --- The city of Rio de Janeiro has high rainfall amount, however its distribution is 
very heterogeneous. The particular geography of the city results in places where the rain levels have 
great differences. This study has taken into account 32 rain gauges within Rio de Janeiro City. 
Three stations have been selected for this study: Sumaré, Itanhangá and Penha, in order to analyze 
the extremes, in terms of rain, between 1998 and 2006. Amongst the three stations Sumaré has 
registered the highest rain fall amount, followed by Itanhangá and Penha, with the lowest rainfall 
amount. In addition, it has been confirmed that the local population, next to the rainfall stations, did 
not know their existence, as well as being those sites, where the highest rainfall amount are 
registered.  
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1- CARACTERIZAÇÃO DO SÍTIO E ASPECTOS SÓCIO-AMBIENTAIS 

 
A cidade do Rio de Janeiro, capital do Estado do Rio de Janeiro, é a segunda mais importante 

metrópole da Região Sudeste do Brasil. Possui entornos distintos, limitando-se ao norte com 

diversos municípios do Estado do Rio de Janeiro (da foz do Rio Itaguaí até a foz do Rio São João de 

Meriti com 75 km de extensão), ao sul com o oceano Atlântico (74 km de extensão), a leste com a 

Baía de Guanabara (do morro Cara de Cão até a foz do Rio São João de Meriti, 38,5 km de 

extensão) e a oeste com a Baía de Sepetiba (43 km de extensão), donde se observa que as divisas 

marítimas são mais extensas que as terrestres. O município do Rio de Janeiro localiza-se entre as 

latitudes 22º 45’ 05’’ e 23º 04’ 10’’ sul e as longitudes 43º 06’ 30’’ e 43º 47’ 40’’ oeste (Figura 1).  

Dada latitude confere à cidade uma posição geográfica pouco acima da linha do Trópico de 

Capricórnio, o que é um dos fatores mais significativos para a definição do seu clima local, pois 

recebe intensa insolação durante todo ano, principalmente no período de dezembro a março, os 

quais correspondem aos meses de verão no hemisfério sul. Soma-se a isso, o fato de estar numa 

região transicional de conflito entre os sistemas polares e os sistemas intertropicais. O clima é 

regido pela massa de ar subtropical do Atlântico sul, que mantém o tempo aberto. As mudanças nas 

condições de tempo no Rio de Janeiro ocorrem quando das chegadas das frentes frias – mais 

freqüentes durante o inverno – e das tempestades de verão. Assim, a cidade recebe chuvas 

abundantes, com totais pluviométricos entre 1000 a 1800 mm anuais. (Brandão, 1997). 

Coelho Netto (1998) explica que os movimentos ascendente das correntes de ar, que ocasiona 

o seu resfriamento com o ganho de altitude, propicia a condensação do vapor d’água para, então, 

produzir as chuvas. Quanto ao relevo, a autora demonstra que o Rio de Janeiro possui dois domínios 

fisiográficos principais: o relevo montanhoso, representado pelos maciços da Pedra Branca, da 

Tijuca e Gericinó, e as zonas de baixadas circundantes, denominadas localmente de Santa Cruz, 

Jacarepaguá e Fluminense. Na faixa litorânea há formações lagunares, individualizadas pelos 

cordões de restingas de pequena profundidade (2,5m), destacando-se, as lagoas de Jacarepaguá, 

Tijuca, Camorim e Rodrigo de Freitas, que possuem aproximadamente 11% da área total ocupada 

por manguezais.  

O povoamento se iniciou no século XVI, com a ocupação de encostas e pequenas colinas já 

que as planícies se apresentavam pantanosos e sujeitos à inundação. Drenagens, canalizações, 

desmontes, aterros, foram constantes na história da cidade, permitindo a ocupação das terras planas. 

A cidade se constitui, num amplo mosaico de mais de 1.200 km2, composto de paisagens muito 

diferenciadas em termos de conteúdos físicos e sociais. O desenvolvimento urbano começou a 

tomar um ritmo acelerado no início do século XIX, mantendo-se acentuado até a segunda metade do 

século XX (site da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro). 
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A população da cidade do Rio de Janeiro (IBGE, 2000), era de 5.857.904 habitantes, dentre os 

quais 3.109.761 eram mulheres e 2.748.143 homens, distribuídos em 1.838.030 domicílios. 

 
Figura 1 – Área de Estudo (Fonte: Brandão, 1996). 

 
O objetivo deste trabalho é analisar a representação espacial da pluviosidade anual na cidade 

do Rio de Janeiro no período de 1998 a 2006 através do SIG – ARCVIEW e comparar os dados 

registrados entre três estações pluviométricas (Sumaré, Itanhangá e Penha) que apresentaram os 

maiores contrastes pluviométricos e seus impactos ambientais. 

 
2 – AS ESTAÇÕES PLUVIOMÉTRICAS E O SISTEMA ALERTA RIO 

 
Em cerca de 1.200 km2, a cidade do Rio de Janeiro possui apenas 32 estações pluviométricas, 

o que não é suficiente para analisar este complexo espaço geográfico. Além disso, estas se 

encontram mal distribuídas pela cidade, sendo que 40% dessas estão localizadas na zona sul. As 

estações pluviométricas estão distribuídas nas seguintes localidades: Vidigal, Urca, Rocinha, Tijuca, 

Santa Tereza, Copacabana, Grajaú, Ilha do Governador, Penha, Madureira, Irajá, Bangu, Piedade, 

Tanque, Saúde, Jardim Botânico, Itanhangá, Cidade de Deus, Riocentro, Guaratiba, Gericinó, Santa 

Cruz, Cachambi, Anchieta, Grota Funda, Campo Grande, Sepetiba, Sumaré e Mendanha. Destas 

destacam-se as estações da Penha e do Sumaré, que num espaço de aproximadamente 15 km de 

distância apresentam, respectivamente, a menor e a maior quantidade de chuvas registradas. No ano 

de 1998, por exemplo, a estação do Sumaré registrou quantidade total de chuva aproximadamente 

3,5 vezes maior que a da Penha. 

É de longa data a preocupação com as enchentes na cidade, pois grandes temporais ocasionam 

transtornos, como desabamento de casas, com vítimas fatais Mesmo não possuindo totais 
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pluviométricos comparáveis a outras localidades da região sudeste, as chuvas de forma concentrada, 

provocam catástrofes, como as de 1966 e 1988. (Brandão, 1997).   

Com tal preocupação, a prefeitura inaugurou a rede de estações pluviométricas (Figura 2) da 

Fundação Geo-Rio, em 1997, a fim de evitar ou amenizar os problemas de deslizamentos de 

encostas e cheias de rios. Esta rede passou a integrar o sistema Alerta Rio, monitorando áreas de 

risco em diversos pontos da cidade. (De Sá, 2005).  

As estações da Penha e do Itanhangá, localizadas nas vertentes norte e sul do maciço da 

Tijuca, respectivamente, sofrem influências de diferentes fatores, tais como relevo, altitude, 

proximidade do mar, vegetação e, por isto, possuem grande disparidade nos índices pluviométricos, 

ainda que muito próximas geograficamente. Brandão (2004) destaca que a disposição do relevo atua 

de maneira significativa no que tange à distribuição de chuvas na cidade do Rio de Janeiro. Afirma 

que “... o maciço da Tijuca apresenta uma orientação no sentido NE-SW, ou seja, paralelamente à 

linha da costa, o que concorre para a presença de ambientes distintos, em função da orientação e 

do gradiente de suas vertentes que produzem condições climáticas variadas, como os distintos 

índices termopluviométricos entre as vertentes voltadas para o sul e as voltadas para o norte deste 

maciço. Da conjugação dos fatores acima decorre que as vertentes do maciço, orientadas para o 

sul, são mais úmidas e suas temperaturas mais amenas, enquanto as vertentes voltadas para o 

norte são menos úmidas e mais quentes”.   

O bairro da Penha faz parte da Região Administrativa da Penha, juntamente com Brás de Pina 

e Penha Circular, com área territorial de 58,11 km2 e população de 72.692 habitantes. O bairro foi 

profundamente transformado pelas atividades antrópicas com mais de 95% de sua área total sendo 

urbanizada e/ou modificada. Já o bairro do Itanhangá faz parte da Região Administrativa da Barra 

da Tijuca, juntamente com os bairros da Barra da Tijuca, Camorim, Grumari, Joá, Recreio dos 

Bandeirantes, Vargens Grande e Pequena, possuindo área territorial de 131,9 km2 onde residiam 

21.813 pessoas. Itanhangá possui praticamente metade do seu território caracterizado como áreas 

naturais. (IPP/DIG e SMAC, 2001).  

 

 
Figura 2 - Estações Pluviométricas da Cidade do Rio de Janeiro. 

(Fonte: Site da Geo-Rio) 
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3 – METODOLOGIA 

 
Com base nos dados de totais mensais e anuais de chuva no período de 1998 a 2006, obtidos 

através do site da Fundação Instituto de Geotécnica (Geo-Rio) para as 32 estações pluviométricas 

da cidade do Rio de Janeiro, foram gerados mapas da distribuição espacial das chuvas, através do 

software ArcView, e gráficos comparativos entre as estações Itanhangá, Sumaré e Penha, visando 

ressaltar a disparidade entre essas estações extremas. As diferentes tonalidades de cores 

representam os índices pluviométricos. O azul mais forte é a pluviosidade máxima e o azul mais 

fraco, a mínima. 

Foi realizado trabalho de campo na Penha objetivando conhecer a estação pluviométrica, do 

tipo remota (Foto 1, Figura 3), situada na Irmandade de Nossa Senhora da Penha de França, (Igreja 

da Penha) e aplicar questionários à população local, a fim de captar a percepção dos moradores 

quanto ao clima local e temas ambientais. Foram aplicados questionários com 9 perguntas a 31 

pessoas no Largo da Penha e os resultados foram transformados em gráficos.  

A estação pluviométrica do Itanhangá (foto 2) também é do tipo remota e está localizada 

numa encosta à montante de um condomínio luxuoso – Portinho do Massarú – que pode ser 

considerado como auto-segregado, devido ao seu caráter exclusivista, com muros altos e forte 

esquema de segurança. Souza (2003) considera este tipo de moradia como uma reação das pessoas 

aos problemas urbanos, sendo esta uma forma de enclausuração. 

  

 
Figura 3 – Esquema de uma Estação Pluviométrica Remota (Fonte: Site da Geo-Rio) 

 

 
Foto 1 – Estação Pluviométrica da Penha 
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Foto 2 – Estação Pluviométrica do Itanhangá 

 
4 - ANÁLISE E RESULTADOS 

4.1 - Distribuição Espacial das Chuvas na Cidade no Período 1998 – 2006: 
 

4.1.1 - Ano 1998 
 

 
Mapa 1 – Distribuição espacial das chuvas no município do Rio de Janeiro em 1998 

 

O ano de 1998 foi o mais chuvoso do período estudado, com apenas a estação da Penha 

estando abaixo dos 1000 mm de total de chuva. Seis estações tiveram total de chuva acima dos 2000 

mm (São Conrado, Tijuca, Santa Teresa, Itanhangá, Grota Funda e Sumaré – esta última registrou 

um total de chuva de 3441,3mm). O mapa (mapa 1) gerado obteve valores de até 3300 a 3600 mm 

na coloração mais escura e pode-se verificar uma maior concentração das chuvas na área do maciço 

da Tijuca.  

 
4.1.2 - Ano 1999 
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Mapa 2 – Distribuição espacial das chuvas no município do Rio de Janeiro em 1999 

 

No ano de 1999, apenas a estação do Sumaré ultrapassou total de chuva acima dos 2000 mm 

dentre as estações pluviométricas da cidade. A estação do Itanhangá registrou 1443,3 mm de total 

de chuva no ano, sendo a segunda com maior quantidade de chuva.  Foi o ano com maior número 

de estações com total de chuva abaixo dos 1000 mm (19 estações). Verifica-se neste mapa (mapa 2) 

que boa parte do território carioca está inserido na coloração mais clara, de 750 a 900 mm. 
 

4.1.3 - Ano 2000 

 
Mapa 3 – Distribuição espacial das chuvas no município do Rio de Janeiro em 2000 

 
 

No ano de 2000, não se observou estações pluviométricas com total de chuva muito elevado. 

Todas as estações tiveram valores abaixo dos 2000 mm. A estação do Sumaré foi a que registrou o 

maior volume de chuva no período (1775,7mm). 
 

4.1.4 - Ano 2001 
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Mapa 4 – Distribuição espacial das chuvas no município do Rio de Janeiro em 2001 

 

O ano de 2001 foi muito parecido com o ano de 2000, no que se diz respeito a total de chuva 

registrado nas estações pluviométricas. Novamente nenhuma estação ultrapassou 2000 mm de 

chuva no período. A estação do Sumaré registrou o maior volume de chuva, com 1692,6 mm. Por 

outro lado, as estações de Botafogo e da Penha, registraram 846,8 e 851,6 mm, respectivamente.  
 

4.1.5 - Ano 2002 

  
Mapa 5 – Distribuição espacial das chuvas no município do Rio de Janeiro em 2002 

 

O ano de 2002 apresentou 17 estações pluviométricas que registraram total de chuva abaixo 

dos 1000 mm, sendo que 05 estações, Penha, Irajá, Guaratiba, Anchieta e Campo Grande, 

registraram abaixo dos 800 mm. A estação pluviométrica que apresentou maior quantidade total de 

chuva no período foi a do Sumaré, totalizando 2082,0 mm.  
 

4.1.6 - Ano 2003 
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Mapa 6 – Distribuição espacial das chuvas no município do Rio de Janeiro em 2003 

 
 

Assim como o ano de 1998, o ano de 2003 também foi bastante chuvoso. Todas as estações 

registraram total de chuva superior a 1000 mm. As estações do Irajá e da Penha registraram os 

menores valores dentre as 32 estações com 1070,2 e 1072,2 respectivamente. A estação do Sumaré, 

mais uma vez, registrou o maior valor de chuva total no período com 2795,2 mm. 
 

4.1.7 - Ano 2004 

 
Mapa 7 – Distribuição espacial das chuvas no município do Rio de Janeiro em 2004 

 

No ano de 2004 apenas a estação da Penha teve total de chuva abaixo dos 900 mm, 

registrando, exatamente, 817,6 mm. Vinte e quatro estações pluviométricas registraram total de 

chuva superior a 1000 mm no período. A estação do Sumaré registrou 2359,2 mm, sendo a maior 

quantidade total de chuva entre as 32 estações.  

4.1.8 - Ano 2005 
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Mapa 8 – Distribuição espacial das chuvas no município do Rio de Janeiro em 2005 

 

No ano de 2005 a estação do Sumaré atingiu 3077,0 mm de total de chuva, a do Itanhangá 

2221,8 mm e a estação da Penha somente 903,4 mm. Apenas esta estação e a do Irajá (870,6 mm) 

registraram total de chuva abaixo dos 1000,0 mm. Mais uma vez podemos perceber que a maior 

quantidade total de chuva precipitou nos 03 maciços da cidade: Pedra Branca, Tijuca e Gericinó. 

 
4.1.9 - Ano 2006 

 

 
Mapa 9 – Distribuição espacial no município do Rio de Janeiro em 2006 

 

No ano de 2006 a estação do Sumaré registrou maior quantidade de chuva no período 

analisado (3426,0 mm), ultrapassando em mais de 1000,0 mm a quantidade total de chuva obtida 

em qualquer estação na cidade do Rio de Janeiro. Neste ano a concentração de chuva ocorreu de 

forma mais intensa no maciço da Tijuca. 
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4.2 - Comparação entre as estações Sumaré, Itanhangá e Penha:  
  

Comparação nos Meses de 1998

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

J F M A M J J A S O N D

Meses

m
m

Penha

Itanhangá

Sumaré

 
 

 No ano de 1998, todas as estações, Penha e Sumaré e Itanhangá, tiveram nos meses de 

inverno um período de estiagem se comparado aos outros meses do ano. Verifica-se que a estação 

Sumaré registrou maior quantidade de chuva no mês de setembro, atipicamente, pois é um mês de 

transição das estações inverno e primavera. Em todos os meses a quantidade de chuva captada pelas 

estações do Sumaré e do Itanhangá foi muito superior em comparação com a Estação da Penha; em 

setembro a diferença registrada entre esta estação e do Sumaré chegou a ser 13 vezes menor. A 

estação do Itanhangá registrou quantidade maior de chuva, em relação ao Sumaré, apenas nos meses 

de maio e outubro. Neste ano registrou-se o maior volume total de chuva no Itanhangá do período 

estudado, com 2667,4 mm, assim como na estação do Sumaré, com 3441,0 mm. Somente em 

setembro e outubro, nesta estação, choveu mais do que no ano inteiro na estação da Penha. 
 

Comparação nos Meses de 1999
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 O ano de 1999 começou com a estação da Penha superando, em totais pluviométricos, as 

estações do Sumaré e do Itanhangá nos meses de janeiro e fevereiro. No mês de dezembro, esta 

estação voltou a superar a estação do Sumaré em quantidade total de chuva. A estação Sumaré 

apresentou meses excepcionalmente chuvosos no inverno e escassos no verão. O mês de outubro foi 

o mais chuvoso nesta estação. A estação da Penha, por outro lado, registrou maior quantidade 

pluviométrica no verão, especialmente em janeiro e fevereiro. De abril a novembro, neste local, a 

quantidade de chuva não ultrapassou os 50,0 mm.  
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Comparação nos Meses de 2000
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 Semelhantemente ao ano de 1999, a estação da Penha, em 2000, registrou maior quantidade 

total de chuva no verão, porém, sua superioridade em relação às estações do Itanhangá e do Sumaré 

estendendeu-se até março. As chuvas em todas as estações foram diminuindo gradativamente, sendo 

que em junho a estação Penha registrou apenas 2,9 mm.  

A estação do Itanhangá registrou total de chuva superior à estação do Sumaré nos meses de 

janeiro, julho e novembro. 

No mês de setembro, a estação Sumaré registrou 463,6 mm, sendo este o mês mais chuvoso, 

para este local, assim como no Itanhagá, e apenas estes 30 dias representou 50% do total anual 

precipitado na Penha. 
 

Comparação nos Meses de 2001
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Em 2001 as chuvas caíram mais abundantemente nessas três estações no final do ano. O mês 

de dezembro foi o ápice de um período ascendente que se iniciou em outubro. Em 31 dias a estação 

do Sumaré registrou 418,6 mm, a da Penha 295,6 mm e a do Itanhangá 269,4 mm de chuva.  

O mês de agosto foi extremamente seco para todas as estações, registrando quantidade 

inexpressável de chuva.  

Este ano foi o que registrou a menor quantidade total de chuva nas estações do Itanhangá e do 

Sumaré no período estudado (1202,6 e 1775,7 mm, respectivamente), que mesmo assim foi superior 

a qualquer outro ano da estação da Penha.  
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Comparação nos Meses de 2002
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O ano de 2002 ficou registrado como o menos chuvoso na estação da Penha durante o período 

estudado totalizando apenas 727,6 mm. Apenas nos meses de fevereiro e dezembro registraram 

volume acumulado de chuva superior a 100 mm. A estação do Sumaré, por outro lado, registrou 

quase o triplo de chuva, com 2082,0 mm. Os meses de setembro, novembro e dezembro foram bem 

úmidos, sendo que no último o volume total chegou a 544,0 mm, o segundo maior volume mensal 

registrado em todo o período. 

 

Comparação nos Meses de 2003
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O começo do ano de 2003 foi muito chuvoso na cidade do Rio de Janeiro, a estação da Penha 

ultrapassou os 200 mm de total de chuva, no Sumaré esse volume chegou a quase 400 mm e no 

Itanhangá a quantidade total de chuva foi de 482,2 mm. Porém o mês seguinte, fevereiro, foi 

extremamente seco, praticamente sem chuva. A estação do Sumaré registrou apenas 1,8 mm neste 

mês, sendo o menor volume de chuva entre as três estações em todo o período estudado.  

 A estação da Penha, mesmo tendo três meses extremamente secos, em 2003 teve o seu ano 

mais chuvoso, atingindo 1072,0 mm, o único ano que o total pluviométrico ultrapassou a casa dos 

1000 mm. 
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Comparação nos Meses de 2004
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 O ano de 2004 foi novamente pouco chuvoso na estação da Penha, onde se registrou apenas 

817,6 mm. Os meses de agosto a outubro foram pouco chuvosos com o total de chuva registrado 

não ultrapassando 31,0 mm.  

 As estações do Sumaré e do Itanhangá registraram em julho um mês excepcionalmente 

chuvoso alcançando 481,2 mm e 298,4 mm respectivamente de total de chuva. Trata-se de um 

evento atípico, pois no inverno espera-se uma quantidade muito menor de chuva na cidade do Rio 

de Janeiro. 

 

Comparação nos Meses de 2005
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 No ano de 2005 a estação do Sumaré registrou a maior quantidade total de chuva num único 

mês durante todo período estudado: 610,0 mm em setembro. Neste ano esta estação só registrou 

total de chuva inferior a alguma outra apenas no mês de março, quando a estação do Itanhangá 

obteve volume um pouco superior. Esta estação, por sua vez, registrou total de chuva superior à 

estação da Penha em todos os meses do ano. 
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 Em todos os meses de 2006 a estação do Sumaré obteve total de chuva superior aos 100,0 

mm. Nos trimestres abril-maio-junho e setembro-outubro-novembro o total de chuva de chuva nesta 

estação superou aos 300,0 mm em cada mês. A estação da Penha obteve total de chuva em janeiro 

um pouco superior à estação do Sumaré, algo raro observado nesta pesquisa. Em dois meses, 

fevereiro e abril, o total de chuva obtido na estação da Penha foi praticamente igual ao do 

Itanhangá.  

 
4.3 - Resultados da pesquisa de campo no bairro da Penha: 

   

Você considera o bairro da Penha 

um local pouco chuvoso?

18; 58%

13; 42%
Sim

Não

 
 

O resultado da primeira pergunta da pesquisa indicou que a maioria dos entrevistados (58%) 

considera o bairro da Penha um local pouco chuvoso. Isso reflete aos dados registrados da estação 

pluviométrica da Penha, que indica ser o local mais seco, em comparação aos registros das outras 

31 estações pluviométricas da cidade do Rio de Janeiro no período de 1998 a 2004. 

A segunda pergunta da pesquisa tinha como objetivo verificar o grau de conhecimento da 

população em relação aos dados registrados pelas estações pluviométricas da Cidade do Rio de 

Janeiro. A grande maioria dos entrevistados (87%) não sabia que a estação pluviométrica da Penha 

registra os mais baixos índices de chuva em toda a cidade.  

 
Você sabia que a Penha possui uma estação 

pluviométrica?

5; 16%

26; 84%

Sim 

Não

 
 

As respostas da terceira pergunta demonstraram o quão pouco é divulgado o assunto 

relacionado à estação pluviométrica do bairro e da cidade do Rio de Janeiro. A grande maioria 

(84%) dos entrevistados desconhece que a Penha possui uma estação pluviométrica, sendo que, na 
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própria localidade onde a estação está localizada, a Irmandade de Nossa Senhora da Penha de 

França, a diretora do local desconhecia a informação. 

 
Qual o tipo de poluição que mais te

 incomoda aqui na Penha? 

14; 45%

7; 23%

2; 6%

8; 26%

ar

sonora

visual

nenhuma

 
 

A poluição do ar é a que mais incomoda a população da Penha, segundo 45% dos 

entrevistados. 

A poluição sonora também foi bastante citada (23%), tendo em vista que o local das 

entrevistas era próximo de onde passavam transportes ilegais, que levam a população 

para localidades próximas e usam buzinas de alto volume para chamar a atenção dos passageiros. 

Em relação ao abastecimento de água, a maioria demonstrou satisfação já que 71% dos 

entrevistados não possuem problema de falta de água em suas residências. Já os 29% que 

declararam possuir seu abastecimento prejudicado em alguma época do ano, boa parte disse que era 

em relação aos racionamentos promovidos pela CEDAE, quando há necessidade de algum reparo. 

 
Você faz economia de água em sua residência?

26; 84%

5; 16%

Sim

Não

 

 
A grande maioria (84%) declarou que faz economia de água em suas residências. Trata-se de 

um número expressivo num momento que se fala muito em racionamento e esgotamento deste 

recurso natural. 
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Você considera que o calor vem aumentando nos 

últimos anos?

29; 94%

2; 6%

Sim

Não

 
 

A maioria absoluta dos entrevistados (94%) considera que o calor vem aumentando nos 

últimos anos. Isso demonstra que a população vem sentindo os efeitos das mudanças climáticas, tão 

comentadas pela comunidade cientifica e imprensa. 

 

Você considera a Penha um local arborizado?

21; 68%

10; 32%

Sim

Não

 
 

Boa parte dos entrevistados (68%) considera o bairro da Penha arborizado. Porém muitos dos 

entrevistados declararam que se trata de uma arborização concentrada e que diversos locais do 

bairro há poucas árvores. 

A última pergunta do questionário visava perceber o sentimento que há da população em 

relação ao meio ambiente. A maioria absoluta (87%) declarou que se preocupa com o meio 

ambiente. 

 
5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 Neste trabalho foi possível perceber que a população da cidade do Rio de Janeiro pouco 

conhece seu clima, além de estar desinformada quanto às estações pluviométricas da cidade. As 

dificuldades encontradas para chegar à estação pluviométrica da Penha demonstram esta realidade. 

Tais dificuldades foram retratadas no fato de que no próprio local onde a estação pluviométrica está 

localizada, na Irmandade, pessoas que trabalham no local, desde porteiros, vendedores e, até mesmo 

a diretora da Instituição desconheciam a existência da estação. No caso da estação do Itanhangá a 

dificuldade encontrada foi o acesso, pois ela está localizada numa encosta à montante de um 

condomínio de luxo, com forte aparato na segurança. 
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 Desta forma o presente trabalho possui alta relevância em divulgar os dados pluviométricos 

das estações, dando ênfase onde os totais de chuvas são extremos, pois se trata de um assunto de 

interesse, tanto para o senso comum, quanto para a comunidade cientifica. Ainda mais se tratando 

de uma metrópole nacional os trabalhos de climatologia devem ser analisados mais profundamente 

e as pesquisas de campo tornam-se de grande valor para a criação de conhecimento nesta área.    

 
BIBLIOGRAFIA 

 
BRANDÃO, A.M.P.M. (1997) As chuvas e a ação humana: uma infeliz coincidência. 

Tormentas cariocas. Imprenta Rio de Janeiro, COPPE/UFRJ, 1997, p. 21-36. 

BRANDÃO, A.M.P.M. (2004) Clima Urbano e enchentes na Cidade do Rio de Janeiro. In: 

GUERRA & CUNHA (Orgs.) Impactos Ambientais Urbanos no Brasil. 2ª. ed. – Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 2004, p. 47-109.  

COELHO NETTO, A. L. (1998) Hidrologia de Encosta na Interface com a Geomorfologia. 

In: GUERRA & CUNHA (Orgs.) Geomorfologia: Uma Atualização de Bases e Conceitos. 3ª. ed – 

Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998, p. 93-148.     

COELHO NETTO, A. L. (1992) O Geoecossistema da Floresta da Tijuca. In: ABREU, M.A. 

(Org.). Natureza e Sociedade no Rio de Janeiro. Ed. Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e 

Esporte. Rio de Janeiro, 1992, p. 104-142. 

DE SÁ, R.V. (2005) Impacto da Temperatura da Superfície do Mar na precipitação 

modelada do Município do Rio de Janeiro. Dissertação – Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ), COPPE, 2005. 

IBGE (2000) Censo Estatístico. Brasília, 2000. 

SOUZA, M.L. (2003) ABC do Desenvolvimento Urbano. Editora Bertrand Brasil. Rio de 

Janeiro, 2003, p. 76-85.  

 

Sites Consultados: 

http://www2.rio.rj.gov.br/georio/site/alerta/alerta.htm. acesso em maio de 2007 

http://portalgeo.rio.rj.gov.br/bairroscariocas/index_bairro.htm acesso em maio de 2007 

 


