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O Laboratório de Estudos e Pesquisas em Geografia do Clima da UFRJ (GeoClima/UFRJ), 

em parceria com a agência norte-americana National Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOAA), está desenvolvendo o Projeto Observatório do Calor do Rio de 

Janeiro. Este projeto integra o Heat Watch 2022, vinculado ao National Integrated Heat 

Health Information System (NIHHIS), que tem por objetivo compreender e discutir 

cientificamente os riscos da população exposta em períodos de calor excessivo em áreas 

urbanas. 

A emergência climática se impõe cada vez mais no contexto urbano. As grandes cidades, 

caracterizadas pelas vastas áreas concretadas e impermeabilizadas, multidões por todos os 

lados, ruas lotadas de veículos, entre outros fatores somados à poluição, formam as 

chamadas “Ilhas de Calor”. Tal fenômeno é caracterizado pela elevação das temperaturas 

médias nos ambientes urbanos e concentração desse calor, devido à dificuldade que o ar 

encontra para circular nas cidades.  

Estudos já apontaram a ocorrência das ilhas de calor urbanas na Região Metropolitana do 

Rio de Janeiro1. Quanto à cidade do Rio de Janeiro, quase a totalidade dos bairros tem sofrido 

com a ocorrência de eventos de calor extremo. Entretanto, localidades como Irajá e São 

Cristóvão2 apresentam registros de arquipélagos de calor associadas a maior magnitude e 

frequência de ondas de calor. Por outro lado, bairros como Alto da Boa Vista e Jardim 

Botânico, na Zona Sul, marcados pela arborização urbana, aparecem como áreas de frescor. 

A partir de uma parceria de cooperação entre a Administração Oceânica e Atmosférica 

Nacional (NOAA), a empresa CAPA strategies e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

Projeto Observatório do Calor do Rio de Janeiro realizará medições das variáveis de 

temperatura e umidade do ar na área central, zonas sul e norte, além de partes da zona oeste 

da cidade do Rio de Janeiro. O objetivo é aprofundar o entendimento sobre a exposição da 

população carioca ao calor urbano extremo, para subsidiar medidas de mitigação.  
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