
Q ualquer banca de jornal ofere-
ce um mapa das ruas do Rio de

Janeiro. Com um pouco mais de
pesquisa, encontram-se mapas dos
rios, serras e até das principais cons-
truções da cidade. Mas quem já ou-
viu falar de um mapa do calor cario-
ca? Pois ele já existe. Coordenadora
do Laboratório de Climatologia e A-
nálise Ambiental (Climageo) da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), a professora Ana Maria
Brandão dedicou sua carreira a dese-
nhar a cartografia climática do Rio
de Janeiro, cidade que, disse o jorna-
lista Paulo Francis certa vez, tem a-
penas duas estações: verão e inferno.

Há 20 anos, Ana Maria vem
mapeando as variações do clima da
cidade rua a rua, esquina a esqui-
na. Atualmente, dedica-se a estu-
dar em detalhes o clima nos bairros
do Maracanã, Ilha do Governador,

Bangu e Méier. É mais uma etapa
da pesquisa em que provou, com
base no termômetro, que a inter-
venção do homem tem alterado ra-
dicalmente o clima da metrópole,
espalhando pelo Rio “ilhas de ca-
lor" que apresentam temperaturas
até quatro graus centígrados mais
altas que as registradas no entorno.
A pesquisadora, pernambucana de
nascimento e carioca por vocação,
ainda comprovou que tem algum
fundamento a velha sensação dos
cariocas de que cada verão é mais
quente que o anterior: “A tempe-
ratura média da cidade aumentou
quase um grau centígrado durante
o século XX", afirma.

Pode parecer uma variação pe-
quena. Mas, para Ana Maria, é preo-
cupante. “Para elevar a média em um
grau, é preciso acumular muito mais
dias por ano com temperatura ele-

vada. Os anos de
1998 e 2002 foram os
mais quentes de que se
tem registro." É o que
comprovam os dados
das estações meteo-
rológicas, que co-
meçaram a ser co-
letados em 1851,
nem sempre com
regularidade.
Para compensar
as lacunas, a pesquisadora passou
três anos buscando boletins meteo-
rológicos, anuários e documentos.
Conseguiu sistematizar uma série de
dados que foi um dos resultados da
sua dissertação de mestrado, “Ten-
dências e oscilações climáticas na
área metropolitana do Rio de Janei-
ro", defendida em 1987 na Universi-
dade de São Paulo.

No estudo, a professora obser-
vou a ocorrência de dois ciclos
quentes na cidade: um nos anos de
1860 e outro iniciado cerca de cem
anos depois. “O primeiro resultou
de fatores naturais, como o El
Niño, manchas solares, atividades
vulcânicas. No segundo, já se vê a
influência da intervenção do ho-
mem, tanto que sua duração está
sendo muito maior. Enquanto o ci-
clo quente do século XIX durou
cerca de 20 anos, este último já
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completou 40 e ainda não termi-
nou." O aumento das emissões de
gás carbônico – que aumentam a
capacidade da atmosfera de reter
calor –, a substituição de áreas ver-
des por concreto, a drenagem de
regiões pantanosas e a construção
de edifícios que bloqueiam os ven-
tos são algumas das causas da ele-
vação das temperaturas.

Dissertação aprovada, Ana Ma-
ria não se deu por satisfeita. “Senti
necessidade de investigar como
esses fatores atuavam para formar
o clima urbano da cidade do Rio de
Janeiro." A influência do relevo e
da proximidade do mar já era co-
nhecida. “Os bairros a barlavento
do maciço da Tijuca são mais ame-
nos, e a sotavento são mais quentes
e mais secos. Basta comparar, por
exemplo, Jardim Botânico e Tiju-
ca", diz ela. Mas não se conheciam
em detalhes os efeitos da indus-
trialização e da arquitetura. Para

investigá-los, Ana não poderia se
basear numa base de dados já exis-
tente. Foi preciso construir uma
rede de coleta de informações com-
pletamente nova, que levasse em
conta a diversidade de uso do solo.

Na pesquisa, que começou em
1994 e resultou na sua tese de
doutorado, Ana Maria dividiu a ci-
dade em 34 bairros e fez três ex-
perimentos de monitoramento de
clima, incentivando seus alunos do
curso de Geografia da UFRJ a atu-
arem como pesquisadores de cam-
po. De hora em hora, os estudantes
mediam a temperatura em quatro
ambientes diferentes, escolhidos
pela diversidade (maior ou menor
presença de vegetação, proximida-
de do oceano ou de uma via de
trânsito intenso etc.). Foi assim que
Ana encontrou evidências de que a
urbanização produz as “ilhas de
calor" que tornam ainda mais so-
frido o verão na cidade. O bairro

mais fresco é o arborizado Jardim
Botânico, que apresenta tempera-
turas até quatro graus mais baixas
que o Méier, por exemplo. 

O levantamento foi ainda mais
aprofundado no Centro. A profes-
sora identificou os principais edifí-
cios da área comercial da cidade,
os quais compõem uma nova topo-
grafia para o bairro. “Na avenida
Rio Branco, eles formam um ca-
nyon urbano", define. Ana Maria e
seus alunos mediram a temperatu-
ra no terraço e ao nível do chão
dos prédios e compararam o resul-
tado com os números registrados
em praças e parques vizinhos. Ela
observou que é justamente em
torno dos grandes edifícios que se
concentra a parte mais quente das
ilhas de calor. “Um único edifício
pode produzir uma pequena ilha de
calor à sua volta", diz.

A tese de doutorado, defendida
na USP em 1996, foi entregue à pre-



feitura do Rio. “A expectativa é de
que esses dados sejam considerados
na elaboração do plano diretor", es-
pera Ana Maria. Especialmente,
acredita a pesquisadora, na Zona
Oeste, onde ainda existem grandes
espaços livres. “É preciso ter cuidado
com o desenvolvimento de toda essa
região, pensando em manter áreas
verdes e até organizar as ruas de
acordo com os ventos". O bairro de
Bangu, onde dia sim, outro também,
os termômetros registram a tempera-
tura máxima da cidade, oferece um
exemplo. De dia, é quentíssimo. “É
normal: como toda a área situada
entre o maciço da Pedra Branca e o
maciço de Gericinó, o bairro recebe
um vento que já vem aquecido", ex-
plica. Mas, à noite, a temperatura fi-
ca abaixo da de Copacabana. “Como

o bairro tem menor influência da ur-
banização, o calor se dispersa mais
facilmente". Uma boa razão para que
a prefeitura leve em conta o ter-
mômetro ao considerar gabaritos e
autorizações de construções.

Anabela Paiva

N E X O Setembro de 2003 

38

Datada de 10 de junho de 2003, a notícia do jornal O Globo atrai o olhar de
quem passa: “Deslizamento mata 6 em Niterói – Numa tragédia típica de
verão em pleno outono, seis pessoas morreram no deslizamento de uma pe-
dra no morro do Pires, no bairro da Engenhoca, em Niterói, durante a chuva
forte que caiu durante toda a noite e a madrugada de ontem”. Pendurada no
quadro de avisos do Laboratório de Geo-Hidroecologia (Geoheco) da UFRJ, a
notícia é uma pista do último trabalho desenvolvido pela professora Ana
Luiza Coelho Netto. Acaba de sair do forno uma pesquisa que mostra que o
regime de chuvas do Rio de Janeiro está em transformação. “Dados dos últi-
mos 30 anos mostram que as chuvas de grande intensidade que costumavam
acontecer no verão estão ocorrendo também nos meses tradicionalmente
secos, como junho, julho e agosto.”
Paradoxalmente, a pesquisa mostra também que a cidade está enfrentando
uma redução das chuvas anuais. A série histórica dos dados da estação me-
teorológica do maciço da Tijuca acusa uma lenta queda nos índices plu-
viométricos nos últimos 30 anos. As duas mudanças podem estar vinculadas
às alterações climáticas observadas pela professora Ana Maria Brandão a
partir de seus estudos sobre o aumento das temperaturas na cidade. “A li-

teratura mundial mostra que o
adensamento urbano tende a au-
mentar a quantidade de chuvas, e
estamos encontrando uma dimi-
nuição, que não ocorre só na cidade
do Rio de Janeiro, mas em todo o
estado. Uma dúvida agora é saber
se, sem o aquecimento causado
pela urbanização, essa redução se-
ria ainda maior na área metropoli-
tana”, explica o candidato a dou-
torado Adriano Figueiró, co-autor
de uma tese sobre o tema com o
mestrando Paulo Leal. Como qual-
quer pescador sabe, altas tempera-
turas estão diretamente ligadas às
chuvas. “Quando a massa de ar frio
encontra uma grande quantidade

de vapor na atmosfera, acontecem as chuvas. Geralmente, as trombas
d’água acontecem depois de períodos de estiagem e altas temperaturas”,
explica Ana Luiza. “O choque das massas polares que chegam regularmente
com as massas de ar quente, que era um fenômeno mais freqüente no verão,
está ocorrendo também no inverno”, observa Figueiró.
Provocando deslizamentos em áreas de floresta e de moradia, os fortes tem-
porais não são visitantes bem-vindos. “Nossa preocupação agora é verificar
se as pequenas chuvas estão também sendo alteradas e rareando. Se isso
acontecer, é motivo de grande preocupação, pois são elas que mantêm vivas
as áreas de vegetação”, observa Ana Luiza.

PARA FAZER O MAPEAMENTO CLIMÁTICO DO RIO,

ANA MARIA MEDIU A TEMPERATURA DE HORA EM

HORA, RUA A RUA, ESQUINA A ESQUINA

T E M P O R A I S  N O  I N V E R N O  I N D I C A M  M U D A N Ç A  
N O  R E G I M E  D E  C H U V A S


