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APRESENTAÇÃO
A Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas exerce funções 
fundamentais para o bem-estar dos cidadãos que moram e trabalham na Cidade do Rio de 
Janeiro: o combate e a prevenção às enchentes e aos alagamentos na cidade, assim como o 
cuidado com os rios e canais. 

Com excelência técnica reconhecida em todo o país, a Rio-Águas abre para o público em geral 
parte de seu acervo e conhecimento, adquirido em mais de vinte anos de história no município. 

A obra "Rios de Janeiro – Um manual dos rios, canais e corpos hídricos da cidade do Rio de 
Janeiro" reuniu, em um único exemplar, a listagem completa dos corpos hídricos municipais e 
informações importantes dos principais cursos d'água da cidade.  

O trabalho de planejamento e gestão das bacias hidrográcas do Rio também é um dos temas em 
destaque na obra. 

Boa leitura.

Marcelo Crivella
Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro
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 Nossa cidade tem “RIO” no nome. Uma cidade conhecida mundialmente por sua beleza 
natural, desenvolvida entre o mar e a montanha, e que tem seus rios, canais e bacias ornando a 
paisagem e contribuindo para o desenvolvimento e a riqueza. Nossos rios têm papel fundamental 
desde o início da ocupação da nossa cidade – foram eles que serviram como verdadeiras estradas, 
facilitando e tornando possível o ir e vir de pessoas e de mercadorias, principalmente no entorno 
da Baía de Guanabara.

 Os rios e canais do Rio de Janeiro criaram uma espécie de corredor em direção aos portos 
litorâneos, fazendo com que a população se xasse ao longo de suas margens. No começo da 
história da nossa cidade, os cursos d'água atravessavam as baixadas, no seu caminho para o mar, 
as lagoas ou outros rios. Atualmente, muitos deles se encontram ocultados, aterrados, drenados 
ou canalizados, tendo seu curso no subsolo da cidade.

 É muito importante, para qualquer gestão eciente dessa riqueza natural, conhecer toda sua 
história e ter dados ociais e corretos. O livro Rios de Janeiro - Um manual dos rios, canais e 
corpos hídricos da cidade do Rio de Janeiro veio para garantir o acesso a essas informações e 
ajudar nas tomadas de decisões futuras e numa política eciente de manutenção, investimento e 
cuidado dos nossos corpos hídricos.

 Nesse material, vocês vão conhecer os rios escondidos da nossa cidade, aprender que o Rio 
de Janeiro, com base na sua orograa, possui três macrorregiões drenantes, compostas por 267 
cursos d'água com designações diversas tais como rios, riachos, canais, arroios, valas e valões, 
entre outras informações detalhadas e muito valiosas.

 Como disse Dom Bertrand de Orleans e Bragança, um dos líderes do monarquismo no Brasil, 
"a história é absolutamente fundamental para um povo. Quem não sabe de onde vem, não sabe 
para onde vai”. 

 Boa leitura! Sebastião Bruno
Secretário Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação

PREFÁCIO







 1-Georgiane Costa é engenheira da Prefeitura do Rio, que trabalha na Diretoria de Estudos e Projetos da Rio-Águas. 
 2-Disponível em :https://super.abril.com.br/blog/oraculo/qual-e-a-origem-do-nome-do-rio-de-janeiro/
3-Ponto com a menor cota topográca localizado dentro de uma bacia hidrográca, esse ponto está situado exclusivamente na parte nal do 
rio principal. Pelo exutório passa obrigatoriamente tudo que escoa de forma supercial na área interna da bacia, pois marca 
geogracamente o nal da bacia.
 4-Termo em tupi-guaná-pará que signica seio-mar.
 5-Termo em tupi que signica semelhante a um chocalho.
 6-Termo em tupi que signica água podre.
7- LUCENA, 2019. 
8- ibidem.

Por Georgiane Costa1

Este artigo apresenta informações básicas sobre os cursos d'água no Rio de Janeiro, 
considerando abordagem histórica, urbana e de gestão, nos dias atuais.

 Felipe Lucena 7, em seu artigo, cita a construção de uma casa na foz do Rio Carioca:

Em 1503, na sua foz, onde hoje é a Praia do Flamengo, foi construída uma casa. Essa edicação, 
erguida a mando de Gonçalo Coelho – navegador português que comandou expedições que vinham 
da Europa para o Brasil -, entrou para a história do Rio de Janeiro.
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A FORMAÇÃO HIDROGRÁFICA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

Palavras-chave: Rios, Rio de Janeiro, Hidrograa, Bacias Hidrográcas.

O RIO DE JANEIRO E SEUS RIOS

 São Sebastião do Rio de Janeiro, nome ocial 
da Cidade Maravilhosa, fundada em 1º de março 
de 1565. Este nome se deve à homenagem a 
Sebastião I, Rei de Portugal, e à chegada dos 
primeiros portugueses às águas da Baía de 
Guanabara, em 1º de janeiro de 15022 (Super 
Interessante, 2018). O termo Rio é debatido por 
diversos historiadores sobre os portugueses terem 
considerado ou não a entrada da Baía de 
Guanabara como sendo um grande exutório3 de 
um rio. Portanto, a cidade tem, desde a chegada 
dos colonizadores, uma ligação com a água.

 Os índios  que habi tavam, antes  do 
Descobrimento, já denominavam os cursos d'água 

e lagoas aqui existentes, sendo até hoje alguns 
destes nomes preservados, como, por exemplo, 
Guanabara4, Maracanã5 e Tijuca6.

 Os cursos d'água integram a paisagem da 
cidade do Rio de Janeiro e estão relacionados ao 
seu crescimento e desenvolvimento, ao longo do 
tempo. A identicação com a água registra-se no 
cotidiano da população da cidade, por meio da 
palavra Carioca, que nomeia não somente o Rio 
Carioca, principal fonte de abastecimento de água 
da cidade, do século XVI a meados do século XX, 
como também, é o adjetivo pátrio que designa os 
cidadãos deste município.
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 No século XVI, foram constituídos diversos 
engenhos ao longo do território, como por 
exemplo, o do Engenho Velho, no qual os rios São 
Francisco Xavier e Maracanã foram desviados pelos 
padres jesuítas para banhar as fazendas. Neste 
período, os rios Trapicheiros, Joana, Catumbi e 
Comprido desaguavam no local denominado Saco 
de São Diogo. Outras fazendas foram se 
estabelecendo, como a Fazenda de Santa Cruz, na 
Zona Oeste, cuja produção de bens era escoada 
pelos rios Guandu e Itaguaí ou pelos canais de Itá e 
de São Francisco.

 A ocupação das várzeas drenadas da cidade 
ocorreu durante o século XVII, e no século seguinte, 
houve a grande transformação, com a “canalização 
do Rio Carioca desde a nascente no alto do morro 
do Desterro (Santa Teresa) até o Largo da Carioca e, 
dali, para o chafariz do Largo do Paço.”(Pinheiro, 
2010: 25).

 No século XIX, com a instalação da Família 
Imperial, no Rio de Janeiro, intervenções de 
infraestrutura foram realizadas na cidade, inclusive 
a drenagem do Saco de São Diego e a execução do 
Canal do Mangue10. Com as obras do Cais do Porto, 
no início do século XX, o Canal do Mangue foi 
prolongado até o mar e, com a Reforma Passos, no 
nal daquele século, foram canalizados os rios 
Trapicheiros, Maracanã e Comprido, nas suas 
partes mais planas. Neste período, com a expansão 
da malha urbana, outras obras de drenagem foram 
realizadas, como a canalização dos rios Macacos, 
Cabeça e do Rio Rainha.

 A região do Canal do Cunha11 teve a sua 
transformação, no mesmo período, com destaque 
para a década de 1930, por conta do surgimento 
do Departamento Nacional de Obras de 

Saneamento (DNOS) e, posteriormente, na década 
de 1950, com a Superintendência de Urbanização 
e Saneamento(SURSAN), quando teve impulso as 
intervenções na área, com a reticação dos rios e a 
constituição do Rio Faria Timbó, por exemplo, com 
o objetivo de solucionar o problema de enchentes 
na bacia hidrográca.

 Os rios da Bacia de Sepetiba também 
passaram por grandes transformações, na década 
de 1930, e posteriormente, na década de 1990.

 Após as enchentes que ocorreram, em 1996, e 
que causaram sérios danos à região de 
Jacarepaguá, foram elaborados diversos projetos 
hidráulicos para os corpos hídricos e algumas 
intervenções executadas ao longo destes anos.

 No século XXI, várias intervenções ocorreram 
nos cursos d'água, com foco na prevenção de 
enchentes, como a canalização de trechos dos rios 
Acari, Sangrador, Amendoeiras e Capoeira. Uma 
das obras mais emblemáticas ocorreu na Grande 
Tijuca: a implantação de reservatórios profundos 
nas praças da Bandeira, Varnhagen e Niterói; além 
da construção do túnel de desvio do Rio Joana, que 
executou um deságue independente para este rio 
diretamente na Baía de Guanabara. 

 A convivência do carioca com os rios sempre 
esteve ligada ao desenvolvimento, à sobrevivência 
e às enchentes, restando nos dias atuais o controle 
das enchentes e a resiliência para adaptar a cidade 
às mudanças climáticas, pois, a cada verão, os 
eventos chuvosos têm sido mais intensos e 
frequentes.



BACIAS HIDROGRÁFICAS12 DO MUNICÍPIO

 Estas macrorregiões são compostas por 267 
cursos d'água com designações diversas tais como 
rios, riachos, canais, arroios, valas e valões14. 
Apresentam características diversas em termos de 
topograa, uso e ocupação do solo, bem como em 
função da intensidade das chuvas.

Bacia da Baía de Guanabara
Bacia da Baía de Sepetiba
Bacia das Lagoas Oceânicas

 A cidade do Rio de Janeiro, com base na sua 
orograa13, possui três macrorregiões drenantes 
designadas em função dos seus exutórios, as quais 

Bacia da Baía de Guanabara

Bacia Oceânica

Bacia de Sepetiba

Figura 2– Mapa das bacias 
hidrográcas elaborado pelo autor

Fonte: Base IPP/DATA.RIO
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9- PINHEIRO, 2010.
10- RIO DE JANEIRO, 2011: 27.
11- DIAS, L.S.M. e CUNHA, S.B., 2018. 



 A bacia hidrográca contribuinte à Baía de Guanabara (Figura 3) apresenta área total de 4.081 km² 15, 
sendo que 388 km² 16 encontra-se no território do município, correspondendo a 31,80% da área total.

 Esta macrorregião drenante engloba as Áreas 
de Planejamento (AP's) 1, 2.2, 2.3, 3 e parte da 5 
(AP 5.1). É delimitada no município pelos divisores 
de água ao longo do Pão de Açúcar, Serra da 
Carioca, maciços da Tijuca e Pedra Branca e pelas 
serras de Madureira e Mendanha 17.

Figura 3– Mapa das bacias 
hidrográcas elaborado pelo autor

Fonte: Base IPP/DATA.RIO

Bacia da Baía de Guanabara

13- Descrição da formação montanhosa de uma região.
14- FUNDAÇÃO CECIERJ.
 15- SEMADS, 2001: 11
 16- Área calculada de acordo com shapele bacias hidrográcas Rio-Águas.
17-  SEMADS, 2001:11.

Bacia da Baía de Guanabara

 Nesta região, está a parte histórica e mais 
adensada do município, com concentração de 
indústrias e fábricas. Sofreu vários processos de 
antropização com reticação e desvios dos cursos 
d'água, sendo a maioria em seções em concreto 
abertas ou fechadas, e aterros como a região da 
Praça da Bandeira(Figura 4) e o Parque do 
Flamengo (Aterro). O Rio Carioca, que abastecia a 
cidade, pertence a esta Bacia.

Figura 4– Evolução da área da Praça da Bandeira – 
reticação dos rios Maracanã, Joana, Comprido e 

Trapicheiros 
Fonte: Documento 3-3-D-2251 e Base IPP/DATA.RIO

1700 2017
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 Os bairros de maior densidade populacional 
encontram-se, nesta região, que é provida de 
extensa malha viária e rodoviária. As linhas de trem 
formaram não somente divisões de bairros, mas 
também barreiras para os cursos d'água. 
 
Os rios, em grande parte, estão reticados em 
seções abertas ou fechadas, sendo seus percursos 
em vias ou entre lotes, connados em áreas formais 
e informais.

 A qualidade de água destes cursos d'água é 
precária, grande parte devido ao lançamento de 
esgotamento sanitário clandestino e de resíduos 
sólidos sem controle, nos sistemas de drenagem, 
que concorrem para os corpos hídricos.

 Rios que têm destaque na Bacia Hidrográca 
da Baía de Guanabara: Canal do Mangue; Rio 
Acari; Canal do Cunha; Rio Irajá; Rio das Tintas, 
dentre outros.

Bacia Oceânica

 A bacia hidrográca contribuinte à região Oceânica (Figura 5) localiza-se integralmente no município, 
e é composta pela Bacia Hidrográca da Baixada de Jacarepaguá e a microbacia hidrográca Oceânica da 
Urca, Leme e Copacabana. 

Bacia Oceânica

Figura 5– Mapa das bacias hidrográcas 
elaborado pelo autor

Fonte: Base IPP/DATA.RIO

 Apresenta área total de 341 km², que 
corresponde a 27,95% da área total do município. 
A parte referente à Baixada de Jacarepaguá é 
delimitada pelos divisores de águas das cristas da 
Pedra da Gávea, Mesa do Imperador, Maciço da 
Tijuca, Serra do Engenho Velho, Covanca e Maciço 
da Pedra Branca18, e engloba a AP 4. A parte da 
região Oceânica é delimitada pelas cristas do Pão 
de Açúcar, morros da Urca, Babilônia e Ponta do 

Arpoador 19 , e engloba a AP 2.1.
 
 A região Oceânica teve o seu adensamento 
com a abertura dos túneis20 que foi intensicada, 
entre os anos de 1960 e 1970, sendo a ocupação 
da região da orla e de seus morros propiciada pela 
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abertura da malha viária implantada. A 
emblemática Lagoa Rodrigo de Freitas encontra-se 
nesta área, bem como o Rio dos Macacos, que 
atravessa o Instituto de Pesquisas Jardim Botânico 
do Rio de Janeiro; e o Rio Rainha, na Pontifícia 
Universidade Católica (PUC).

 Na área de Jacarepaguá, até os anos de 1990, 
predominavam a existência de casas e chácaras na 
parte alta da região, sendo o cenário atual de 
grandes empreendimentos imobiliários, ocupando 
extensas áreas, e o avanço das construções 
irregulares nas partes baixas, tais como às margens 

do Rio das Pedras.

 Nesta região há as várzeas, caracterizadas por 
regiões de cotas baixas e cursos d'água de baixa 
declividade, tais como os Canal das Piabas, Canal 
do Cortado, Canal do Portelo e outros. A ocupação 
destas áreas de forma sustentável requereu 
realização de aterros, para o funcionamento 
adequado do sistema de drenagem e preservação 
das construções. As ocupações iniciais, que não 
seguiram orientação dos órgãos licenciadores da 
prefeitura, quanto ao sistema de drenagem, são 
mais suscetíveis aos eventos chuvosos rotineiros, 
devido ao adensamento.

 A Bacia Hidrográca contribuinte à Bacia de Sepetiba apresenta área total de 2.654 km², sendo 
que 491 km² encontra-se no território do Município, correspondendo a 40,25% da área total.

 Esta macrorregião drenante engloba as AP's 5.2 e 5.3. É delimitada no Município pelos divisores de 
água de Pedra de Guaratiba e as serras Preto do Cabuçu, Madureira e Gericinó21.

Bacia de Sepetiba

Figura 6 – Mapa das bacias 
hidrográcas elaborado pelo autor

Fonte: Base IPP/DATA.RIO
Bacia de Sepetiba

18-  SEMADS ,2001:13.
19- ibid.: 15.
20- RIO DE JANEIRO, 2011: 26.
21- SEMADS, 2001:19.
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 Desde a fundação da cidade, transformações 
administrativas impactaram na questão da gestão 
dos corpos hídricos dentro de seus limites.

 Na década de 1940, a cidade do Rio de 
Janeiro como capital do Brasil e Distrito Federal, o 
DNOS22 era o órgão responsável pela gestão dos 
corpos hídricos no Brasil. Em 1957, foi criada a 
SURSAN 2 3 ,  au ta rqu ia  re sponsáve l  pe lo 
Saneamento do Distrito Federal e, posteriormente, 
do Estado da Guanabara até pouco antes da fusão 
deste estado com o do Rio de Janeiro, em 1975.
 
 Neste contexto, a gestão dos corpos hídricos 
sempre esteve sob a tutela de ente federativo 
estadual. A Superintendência Estadual de Rios e 
Lagoas (SERLA)24 era o órgão responsável, sendo 
extinto em decorrência da instalação do Instituto 
Estadual do Ambiente (INEA)25, em 2009.
 
 Desde 1975, existe na estrutura do Município 
setor com corpo técnico voltado para planejamento 
e conservação do sistema de drenagem no 
território, além de um grande do acervo técnico 
referente ao tema, com documentos datados, 

Gestão dos cursos d'água do Município

 Nos últimos 10 anos a região desta bacia, 
motivados por programas habitacionais e pelas vias 
expressas abertas, encontra-se em processo 
acelerado de urbanização, tanto formal quanto 
informal. Em alguns locais, como a Jardim 
Maravilha, a pressão imobiliária desencadeou a 

ocupação desordenada das margens do Rio 
Cabuçu-Piraquê, que nos dias atuais perdeu 
grande parte de sua calha maior, onde ocorria o 
espraiamento das águas, para aterros e 
construções que estão expostas as frequentes 
inundações.

desde da década de 1930, encontra-se sob 
responsabilidade do Município, acompanhando a 
evolução dos setores relacionados à drenagem. 
 
 Em 1998, com a criação da Fundação Instituto 
das Águas do Município do Rio de Janeiro (Rio-
Águas)26, a Prefeitura do Rio de Janeiro passou a ter 
um órgão voltado, exclusivamente, para planejar e 
coordenar as atividade de saneamento, nas 
componentes de águas pluviais e esgotamento 
sanitário. Atribuições de prevenção e controle de 
enchentes por meio de planejamento, execução e 
conservação de obras de macrodrenagem, além do 
planejamento e operação, direta ou indiretamente, 
do sistema de esgotamento sanitário, dentre outras 
funções, foram centralizadas neste único órgão.
 
 A homologação da Lei de Saneamento nº 
11.445 de 2007, seguida do Convênio de 
Cooperação celebrado entre Estado do Rio de 
Janeiro e o Município do Rio de Janeiro, em janeiro 
do mesmo ano, referente à gestão dos corpos 
hídricos que estão integralmente nos limites do 
município, fortaleceu a missão da Rio-Águas no 
que concerne as suas atribuições.

22-  Departamento Nacional de Obras e Saneamento – 1940 a 1990.
23- Superintendência de Urbanização e Saneamento – 1957 a 1972.
24- Disponível em: http://www.pesquisaatosdoexecutivo.rj.gov.br/Home/Detalhe/44261.
25-Disponível em: http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/e9589b9aabd9cac8032564fe0065abb4/674aaff783d4df6b8325736e005c4dab?OpenDocument.
26- Lei nº 2.656, de 23 de junho de 1998 e posteriores.





 Dentre as competências da Rio-Águas 
relacionadas à gestão dos cursos d'água, 
exclusivamente, há:

 Projetos de Drenagem e Planos de Bacia para 
ações preventivas e corretivas no controle de 
enchentes; 

 Aprovação de Projetos de Drenagem para o 
Município;

 Obras de Macrodrenagem, Canalização e 
Limpeza de Rios;

 Análise e Aprovação de projetos particulares 
de Greide e Galeria;

 Aceitação das obras de particulares de Greide 
e Galeria;

 Denição de Faixa Non Aedicandi – FNA 27  e 
de Faixas Marginais de Proteção - FMP28,

 Declaração quanto à possibilidade de 
esgotamento pluvial – DPE e Informação de Cotas 
de Greide, para o licenciamento de obras 
particulares;

 Fiscalização das faixas marginais de proteção 
dos corpos hídricos.

 Ao longo dos 22 anos de existência, a Rio-
Águas realizou diversas ações para controle de 
enchentes no âmbito de legislação, scalização e 
execução de obras.

 Os técnicos da Rio-Águas participam de 
grupos de trabalhos, comitês referentes ao 
planejamento urbano e ordenamento do solo da 
cidade, comitês de bacia e na elaboração de 
decretos, resoluções e portarias, tais como:

 Decreto nº 23940 de 30 de janeiro de 2004 e 
Resolução Conjunta SMG/SMO/SMU nº 001 de 27 
de janeiro 2005, referente à reservação em lote.

 Portaria “N” nº 001 de 26 de abril de 2005 - 
Normas de apresentação de projetos de serviços 
públicos, para posterior aprovação, a serem 
executados pelas concessionárias e que dispõe 
sobre elementos necessários para que não haja 
conito entre o sistema de drenagem e as redes das 
concessionárias diversas.
 
 Resolução Conjunta SMAC/SMO/SMU nº 02 
de 06/01/2011 - Dispõe sobre procedimentos a 
serem adotados para demarcação e utilização de 
faixa marginal de proteção e/ou de faixa non 
aedicandi na cidade do Rio de Janeiro, em função 
da legislação em vigor e da celebração de convênio 
entre a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e o 
Instituto Estadual do Ambiente. Esta resolução 
refere-se à forma de demarcação de faixas em 
cursos d'água e em galerias de drenagem.

     Instrução Técnica para elaboração de estudos 
hidrológicos e dimensionamento hidráulico de 
sistemas de drenagem urbana. Trata-se de uma 
orientação geral para elaboração de projetos a 
serem submetidos à Prefeitura em termos de 
drenagem urbana.
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 Referente à scalização, a Rio-Águas atua na 
preservação da integridade das faixas de galerias e 
d o s  c o r p o s  h í d r i c o s ,  b e m  c o m o  n o 
acompanhamento de implantação de sistemas de 
drenagem por particulares. Na execução de obras, 
temos como por exemplo intervenções nos rios 
Sangrador, Amendoeiras, Acari (trechos), Canal do 
Cunha (trecho), Papagaio (trecho), Capoeira, 
Cação Vermelho (Alto Cação), dentre outros. 

Destaca-se a atuação para mitigar e controlar as 
enchentes na emblemática Praça da Bandeira, com 
as obras de Desvio do Rio Joana, com a execução de 
um deságue independente na Baía de Guanabara.

 Deve-se destacar também ações relacionadas 
à manutenção dos corpos hídricos e também o 
trabalho de educação ambiental, necessário para 
conscientizar a população a valorizar os cursos 
d'água.

Rio Carioca
(Foto: Arquivo Rio-Águas)
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 Os corpos hídricos situados no município, em 
grande parte, encontram-se em situação crítica em 
termos de qualidade de água. Os fatores que 
levaram a este estado de degradação estão 
associados a problemas referentes ao sistema de 
esgotamento sani tár io,  do adensamento 
populacional em determinadas regiões, que 
connam e dicultam a preservação das faixas 
marginais de proteção, além do controle de 
descarte de resíduos sólidos.

 Out ro  ponto  re levante ,  as  d iversas 
intervenções urbanísticas que ocorreram, ao longo 
dos séculos, que, em determinado período, 
visavam à expansão da cidade, e o “esconder” os 
cursos d'água, ao priorizar a abertura de vias, sem 
integração com a paisagem.

Conclusão
 A gestão por bacias traz maior conhecimento e 
melhor atuação nos problemas típicos de cada 
região, tendo em vista as suas peculiaridades em 
termos de regimes de chuvas, adensamento e tipo 
de solo, por exemplo. Soluções para mitigar os 
problemas decorrentes das enchentes devem ser 
avaliadas para cada área, de forma a ter um 
manejo de águas pluviais adequado.

 A Rio-Águas, por meio de seu corpo técnico, 
segue os conceitos mais atuais em termos de 
manejo de águas pluviais, conduzindo as atuações 
per t inentes  em cada reg ião das  bac ias 
h i d r o g r á  c a s .  C a m p a n h a s  e d u c a t i v a s ; 
preservação; manutenção e scalização dos corpos 
hídricos; manutenção do acervo técnico são ações 
realizadas pelo órgão.

(Foto: José Diaz / Arquivo Rio-Águas)
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Rio Cação Vermelho em Santa Cruz
(Foto: José Diaz / Arquivo Rio-Águas)
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Por Alexandre Reis29

Os rios permeiam a geograa, a história e a formação da cidade do Rio de Janeiro. 
Conhecer os principais cursos d'água municipais é saber mais sobre o município pela 
ótica de suas águas. Neste capítulo, destacaremos a composição da cidade por bacias 
hidrográcas, caracterizando os principais rios que drenam e banham os bairros 
cariocas. 

 O município do Rio de Janeiro apresenta 267 
cursos d'água30. São rios, córregos, riachos, canais, 
valões e valas, que apresentam, geralmente, um 
leito estreito e pouco profundo. Suas águas descem 
pelos diversos maciços e deságuam na Baía de 
Guanabara; diretamente no Oceano Atlântico; na 
Lagoa Rodrigo de Freitas; na Baixada de 
Jacarepaguá onde há cinco grandes lagoas ou nas 
baixadas de Guaratiba e de Santa Cruz, seguindo 
em direção à Baía de Sepetiba. A maior 
concentração de cursos d'água da cidade é na Zona 
Oeste, onde atravessam as baixadas de Guaratiba 
e Santa Cruz.

 Grande parte dos rios que descem pelos 
maciços, serras e morros levam para as baixadas 
grande quantidade de sedimentos, que juntamente 
com o lixo despejado de forma inadequada nos 

Palavras-chave: Rios, Bacias Hidrográcas, Bacia Hidrográca Oceânica, Bacia Hidrográca da Baía de Guanabara, Bacia Hidrográca 
de Sepetiba.

As Bacias Hidrográcas do município e seus rios

OS RIOS DA CIDADE

rios, podem provocar inundações em partes da 
cidade. Além da sedimentação, muitos destes 
canais estão em estado avançado de poluição, visto 
que, além do lixo lançado indevidamente, a 
poluição aumenta com a ocorrência de despejos 
i r r e g u l a r e s  d e  e s g o t o ,  o  q u e  d i m i n u i 
consideravelmente as características naturais das 
águas dos rios, lagoas e baías.

 A construção de habitações ribeirinhas 
também contribui para a degradação dos canais, 
com a destruição da mata ciliar e o aumento da 
poluição por resíduos humanos. Vale lembrar que o 
processo de urbanização e consolidação de bairros 
da cidade fez com que alguns rios cariocas 
desaparecessem da paisagem urbana, tendo sido 
alguns canal izados por intervenções de 
infraestrutura31. 
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 O projeto Rios de Janeiro agrupou o estudo 
dos rios da cidade por macro-bacias hidrográcas. 
Três grandes bacias formam a cidade do Rio de 
Janeiro: a bacia da Guanabara, com todos os rios 
que deságuam para a Baía de Guanabara; a Bacia 
Oceânica, compostas pelas Lagoas Oceânicas de 
Jacarepaguá e pela região da Zona Sul e a Bacia de 
Sepetiba, formada por rios da Zona Oeste da 
cidade que deságuam na Baía de Sepetiba.  
Destacaram-se rios emblemáticos para cada Bacia 
Hidrográca, quanto à importância histórica, 
extensão e relevância para drenagem da região.

 A Bacia Hidrográca Oceânica é constituída 
pela sub-bacia da Lagoa Rodrigo de Freitas, pelas 
sub-bacias da Urca, do Leme e de Copacabana; 
pela sub-bacia de São Conrado, pela sub-bacia de 
Jacarepaguá e pela sub-bacia do Canal 
Sernambetiba.

 Segundo a Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (2001), a 
bacia hidrográca da Lagoa Rodrigo de Freitas 

Bacia Hidrográca Oceânica

abrange uma extensão de cerca de 32 km², 
incluindo-se a lagoa, que compulsoriamente 
funciona como bacia de acumulação de água de 
chuva, nas precipitações mais intensas. A Lagoa 
Rodrigo de Freitas possui um espelho d'água de 2,2 
km², perímetro de 7,8 km e profundidade média da 
ordem de 2,80 m, sendo a máxima em torno de 4 
m, e volume de, aproximadamente, 6.200.000 m³. 
A interação da lagoa com o mar é realizada pelo 
Canal do Jardim de Alah, com 800 metros de 
comprimento, largura variando entre 10 e 18 
metros e cota de fundo de -0,70m. O quadro 2.3, a 
seguir, ilustra as características dos principais 
cursos d'água da bacia.

 
 A sub-bacia oceânica da Urca, do Leme e 
de Copacabana constituem um conjunto de 
pequenas bacias, que drenam os bairros da 
Urca, do Leme e de Copacabana, sendo 
delimitadas pelas cristas do Pão de Açúcar e 
pelos morros da Urca, Babilônia e São João, 
nalizando na Ponta do Arpoador. A superfície 
desta bacia encontra-se bastante urbanizada, 
com redes de drenagem canalizadas e 
subterrâneas.

 A bacia de Jacarepaguá tem cerca de 300 
km² de superfície, abrange os bairros de 
Jacarepaguá, Anil, Gardênia Azul, Cidade de 
Deus, Curicica, Freguesia, Pechincha, 
Taquara, Praça Seca e Tanque, todos 

integrantes da Região Administrat iva de 
Jacarepaguá, e os bairros do Joá, Barra da Tijuca, 
Itanhangá, Camorim, Vargem Grande, Vargem 
Pequena, Recreio e Grumari ,  da Região 
Administrativa da Barra da Tijuca. 

 
 

 A Bacia Hidrográca Oceânica é constituída 
pela sub-bacia da Lagoa Rodrigo de Freitas, pelas 
sub-bacias da Urca, do Leme e de Copacabana; 
pela sub-bacia de São Conrado, pela sub-bacia de 
Jacarepaguá e pela sub-bacia do Canal 
Sernambetiba.

 Segundo a Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (2001), a 
bacia hidrográca da Lagoa Rodrigo de Freitas 

 Lagoa Rodrigo de Freitas
(Foto: Arquivo Rio-Águas)
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 Os divisores das águas desta bacia são 
constituídos pelas cristas da Pedra da Gávea, Mesa 
do Imperador, Maciço da Tijuca (Serra dos Pretos 
Forros, São Francisco, Três Rios, Mattheus, Carioca 
e elevações do Alto da Boa Vista), Serra do Engenho 
Velho, morros do Catonho, do Monte Alto, São José 
e Covanca, prosseguindo pelo Maciço da Pedra 
Branca (serras de Santa Bárbara, Sacarrão, 
Nogueira e Quilombo Grumari e Geral de 
Guaratiba). 

 A bacia de Jacarepaguá é formada pelos rios 
que descem das vertentes dos maciços da Tijuca e 
da Pedra Branca e do escudo rochoso, situado ao 
norte da baixada, e pelas lagoas da Tijuca, 
Camorim, Jacarepaguá, Marapendi e Lagoinha. A 
drenagem tem como destino as lagoas, em 
primeira instância, e em seguida o mar. Da área 
total da bacia, cerca de 176 km² referem-se as 
superfícies drenadas pelos rios32.
 
 O s is tema formado pelas lagoas de 
Jacarepaguá, Camorim e Tijuca apresenta um 
espelho d'água de cerca de 9,3 km². Elas possuem, 
juntas, uma extensão de, aproximadamente, 13 km 
de comprimento. Na prática, a Lagoa de Camorim 

se comporta mais como um canal de ligação entre 
as lagoas de Jacarepaguá (a oeste) e da Tijuca (a 
leste). A Lagoa da Tijuca, por sua vez, recebe as 
águas da Lagoa de Marapendi pelo canal de 
mesmo nome, que tem cerca de 4 km de 
comprimento. As águas, então, se dirigem para a 
Praia da Barra por meio do Canal da Joatinga. Este 
sistema hidrográco possui duas ligações com o 
mar, uma a leste, no Canal da Joatinga, e outra a 
oeste, no Canal de Sernambetiba. Pelo primeiro se 
dá a entrada de água do mar, mais salgada, na 
Lagoa da Tijuca e desta para a Lagoa de 
Marapendi, pelo Canal de Marapendi. 

 No caso da Lagoa da Tijuca, a entrada da 
maré é atenuada, atingindo valores desprezíveis na 
altura da Lagoa de Camorim. A Lagoa de 
Jacarepaguá possui a maior área drenante da 
região (102,8 km²). A Lagoa da Tijuca possui o 
maior espelho d'água (4,8 km²), mas uma pequena 
área drenante com cerca de 26 km². Já a Lagoa de 
Camorim tem uma característica inversa à da 
Tijuca, possuindo um pequeno espelho d'água com 
cerca de 0,8km, entre as áreas das lagoas da Tijuca 
e Jacarepaguá, mas uma grande área drenante 
com cerca de 91,7 km².

 Canal da Sernambetiba
(Foto: Arquivo Rio-Águas)



 A Lagoa de Marapendi situa-se entre uma 
estreita faixa de praia e as lagoas mais interiores 
(Tijuca, Camorim e Jacarepaguá). Possui cerca de 
10 km de comprimento e 350 m de largura média. 
Tem, portanto, o formato alongado, dividida em 
sete compartimentos semelhantes a bolsões que 
reduzem a sua capacidade de renovação. Está 
ligada à Lagoinha pelo Canal das Taxas, que 
encontra-se assoreado em alguns trechos e 
totalmente coberto por plantas aquáticas 
(macrótas), o que causa uma troca precária entre 
as duas lagoas por esta ligação. Juntas, estas 
possuem um espelho d'água de aproximadamente 
3,5 km².
 
 Na extremidade oposta ao Canal das Taxas 
está a Lagoinha, que se liga ao canal por meio do 
qual recebe uma pequena contribuição hídrica 
devido ao avançado processo de assoreamento 
desta ligação. Tanto a Lagoa de Marapendi quanto 
a Lagoinha estão associadas a parques ecológicos 
municipais. A primeira está a partir do segundo 
bolsão, dentro do Parque Natural Municipal de 
Marapendi e na sua parte nal, já no Recreio, 
dentro da área do Parque Zoo-Botânico. A 
Lagoinha, por sua vez, situa-se no Parque Natural 
Municipal Chico Mendes.

 A interação do sistema lagunar com o mar se 
faz por meio dos canais de ligação já citados, o da 

Joatinga e o de Sernambetiba. A troca de água 
entre os dois sistemas, mediante a ação do regime 
de marés, não é suciente para renovar grande 
parte das águas das lagoas. O Canal de 
Sernambet iba ,  a tua lmente  fechado por 
enrocamento ,  a tenua a  ação da  maré , 
praticamente impedindo a sua entrada, não 
renovando as suas águas. Este canal tem um papel 
fundamenta l  no escoamento das  águas 
provenientes do Maciço da Pedra Branca e a 
drenagem de toda a parte oeste da Baixada de 
Jacarepaguá. O fechamento da sua barra, se por 
um lado melhora as condições de balneabilidade 
das praias adjacentes, contribui para provocar 
i nundações  de  suas  margens  e  p i o ra r 
sobremaneira a qualidade de suas águas. Com 
isso, para mantê-lo desobstruído e íntegro em sua 
função drenante, a Rio-Águas trabalha no 
monitoramento permanente neste local, com 
máquinas desobstruindo o deságue do canal no 
mar.

 O Canal da Joat inga tem um papel 
fundamental nas trocas entre as lagoas da Tijuca e 
Marapendi e o mar. Devido ao grande volume de 
água, que passa pelo canal a cada ciclo de maré, é 
certo que a água proveniente das lagoas atinja a 
região litorânea adjacente, alterando as condições 
naturais e prejudicando a balneabilidade das 
mesmas. Em função disto, a Praia da Barra da Tijuca 
é a mais prejudicada quanto à qualidade de água33.

32- SEMADS, 2001.

33- Ibidem.
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Os rios que compõe a Bacia Oceânica são34:

MICROBACIA DO RIO DA BARRA

Curso d'água Extensão (km)

 

Vertente
 

Foz Bairro (s)

Curso d'água Extensão (km)

 

Vertente
 

Foz Bairro (s)

Rio da Barra

Rio Cachoeira

Rio Humaitá

2,4

4,2

0,9

Canal da Barra

Lagoa da Tijuca

Solidão

Conuência do Rio 
Tijuca com o Rio 
Gávea Pequena

Barra da Tijua e Joá

Barra da Tijuca e Joá

Alto da Boa Vista

SUB-BACIA DO RIO CACHOEIRA

 Rio Cachoeira
(Foto: José Diaz / Arquivo Rio-Águas)



Curso d'água Extensão (km)

 

Vertente
 

Foz Bairro (s)

Rio do Açude

Rio Itanhangá

Rio Leandro

Rio Tijuca

Rio das Almas

2,0

3,5

1,8

2,3

Rio Cachoeira

Lagoa Tijuca

Rio Itanhangá

Rio Cachoeira

Rio Tijuca

Morro da Taquara

Proximidades do 
Morro Tijuaçu

Encontro dos rios
 Archer, das Almas 
e Caveira

Serra dos Três Rios

Alto da Boa Vista

Itanhangá

Alto da Boa Vista 
e Itanhangá

Alto da Boa Vista

Alto da Boa Vista

SUB-BACIA DO RIO CACHOEIRA

 Rio Itanhangá
(Foto: José Diaz / Arquivo Rio-Águas)



Curso d'água Extensão (km)

 

Vertente
 

Foz Bairro (s)

Rio das Almas

Rio do Archer

Rio Gávea Pequena

Rio Queimado ou 

Córrego Alegre

Rio Jacaré

Riacho Pedra Bonita

Rio da Taquara

Córrego Santo 

Antônio

Rio Caveira

Rio do Mocke

Rio Amendoeira

Riacho Caranguejo

Riacho Cova da Onça

Rio Solidão

Rio do Conde

Riacho Cupertino

2,1

2,1

3,1

2,2

2,0

1,9

2,6

1,6

1,2

1,7

1,9

0,4

0,9

1,5

0,7

0,4

Rio Tijuca

Rio Tijuca

Rio Cachoeira

Rio Gávea Pequena

Lagoa da Tijuca

Rio Cachoeira

Rio Leandro

Rio Cachoeira

Rio das Almas

Rio Gávea Pequena

Rio Itanhangá

Rio do Conde

Rio Solidão

Rio do Açude

Rio Tijuca

Rio Caveira

Serra dos Três Rios

Serra dos Três Rios

Encontro dos rios 

Queimados e 

do Mocke

Morro Queimado

Próximo ao Morro 

da Bandeira

Próximo a Pedra 

da Gávea e o 

Morro da Bandeira

Morro da Taquara

Entre Taquara da 

Tijuca e Morro Tijuaçu

Próximo ao 

Tijuca Mirim

Próximo a Mesa 

do Imperador

Alto da Boa Vista

Alto da Boa Vista

Alto da Boa Vista

Alto da Boa Vista

Alto da Boa Vista

Itanhangá

Itanhangá

Alto da Boa Vista

Alto da Boa Vista

Alto da Boa Vista

Alto da Boa Vista

Alto da Boa Vista



Curso d'água Extensão (km)

 

Vertente
 

Foz Bairro (s)

MICROBACIA DO RIO MUZEMA

Rio Muzema 1,8 Morro do 
Pica Pau Muzema

Lagoa 
da Tijuca

Curso d'água Extensão (km)

 

Vertente
 

Foz Bairro (s)

Rio do Retiro

Rio das Pedras

5,1

5,5

Lagoa do Camorim

Lagoa da Camorim

Morro da Coconha

Entre o Morro da
Coconha e 
da Taquara

Jacarepaguá

Jacarepaguá

SUB-BACIA DO RIO DAS PEDRAS

 Rio Sangrador
(Foto: José Diaz / Arquivo Rio-Águas)



Curso d'água Extensão (km)

 

Vertente
 

Foz Bairro (s)

Rio Anil

Rio Papagaio

Rio Quitite

Rio Sangrador ou 

Rio Porta d'Água

Rio das Pacas

Riacho dos Ciganos

Rio São Francisco

Rio Fortaleza

Córrego Panela

Canal da Antártica

Riacho Roucher

Rio dos 

Passarinhos (Anil)

Rio Cantagalo 

(Jacarepaguá)

3,0

4,7

4,6

6,9

1,6

2,4

3,0

1,0

0,8

0,5

1,2

0,4

2,5

Rio Pavuna

Rio do Anil

Rio do Anil

Rio do Anil

Rio dos Ciganos

Rio Sangrador

Rio Quitite

Rio dos Ciganos

Rio Sangrador

Rio do Anil

Rio Sangrador

Rio do Anil

Rio Sangrador

Conuência dos Rio 

Sangrador e 

Rio Quitite

Serra dos Três Rios

Serra dos Três Rios

Conuência dos rios 

Ciganos e Fortaleza

Serra dos Três Rios

Serra dos Três Rios

Morro do Bananal

Próximo ao Pico 

do Ramalho

Anil e Jacarepaguá

Jacarepaguá e Anil

Jacarepaguá e Anil

Jacarepaguá 

e Freguesia

Jacarepaguá

Jacarepaguá

Jacarepaguá e Anil 

Freguesia

 

Jacarepaguá

Anil

Jacarepaguá

Anil

Jacarepaguá

SUB-BACIA DO RIO ANIL
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Curso d'água Extensão (km)

 

Vertente
 

Foz Bairro (s)

Rio Grande ou

Rio Taquara

Riacho Calhariz

Rio da Barroca

Rio da Pedra Branca

Rio da Figueira

Rio Pequeno

Rio Estiva

Arroio Tindiba

Rio Pechincha ou 

Rio Covanca

Riacho Palmital

Arroio Fundo

Rio Pau Deitado

Rio do Cedro

Riacho Covanca

Rio Banca da Velha

Rio da Fazenda

Canal Isabel 

Domingues

15,0

2,1

1,6

2,6

2,2

6,5

1,4

4,4

1,0

1,2

1,6

1,1

4,3

0,8

1,1

Arroio Fundo

Rio Grande

Rio Grande

Rio Grande

Rio Grande

Rio Grande

Rio Grande

Arroio Fundo

ArroioTindiba

Riacho Covanca

Lagoa do Camorim

Rio Pequeno

Rio Pedra Branca

Rio Pechincha

Arroio Fundo

Rio da Pedra Branca

Arroio Fundo

Serra da Taquara

Morro Mariana

Alto da Barroca

Praia Branca

Morro do Quilombo

Rio Pau Deitado

Praça Seca

Morro do Careca

Serra dos Pretos Forros

Morro do Quilombo

Morro da Bandeira

Morro Alto da Barroca

Morro do Careca

Jacarepaguá e Taquara

Jacarepaguá

Jacarepaguá

Jacarepaguá

Jacarepaguá

Jacarepaguá e Taquara

Pechincha e 

Cidade de Deus

Praça Seca, Tanque e 

Taquara,

Freguesia e Tanque

Freguesia

Jacarepaguá

Jacarepaguá

Jacarepaguá

Jacarepaguá

Pechincha, 

Freguesia 

Jacarepaguá, 

Cidade de Deus

Jacarepaguá

SUB-BACIA DO RIO GRANDE
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Curso d'água Extensão (km)

 

Vertente
 

Foz Bairro (s)

SUB-BACIA DO RIO GRANDE

Rio Paraíso

Rio dos Teixeiras

Riacho da Padaria

Córrego do Quilombo

Riacho Água Fria

Rio Manoel Justino

Rio do Virgílio

Rio da Roseira

Rio Tinguí (Taquara)

0,8

2,0

1,3

1,0

0,6

1,4

1,0

0,9

0,3

Rio Covanca

Rio Pequeno

Rio da Figueira

Rio da Figueira

Rio da Pedra Branca

Rio Grande

Rio da Barroca

Rio da Pedra Branca

Rio Tindiba

Jacarepaguá, 

Gardênia Azul

Tanque

Taquara, Realengo

Jacarepaguá

Jacarepaguá

Jacarepaguá

Jacarepaguá

Jacarepaguá

Taquara
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 Obra de Macrodrenagem no Rio Grande
(Foto: José Diaz / Arquivo Rio-Águas)



Curso d'água Extensão (km)

 

Vertente
 

Foz Bairro (s)

Curso d'água Extensão (km)

 

Vertente
 

Foz Bairro (s)

SUB-BACIA DO RIO GUERENGUÊ

SUB-BACIA DO RIO PASSARINHOS

Rio Guerenguê

Rio Monjolo

Rio Areal

Arroio Pavuna

Rio Engenho Novo

Rio do Tucum

Riacho do Cascardo

2,5

2,2

5,5

3,7

5,6

1,0

1,5

Rio Areal e 

Córrego 

Engenho Novo

 

Morro Mariana

 Cascardo

Rio Guerenguê

Morro da Mangueira

Jacarepaguá 

e Curicica

Jacarepaguá

Jacarepaguá

Jacarepaguá

Jacarepaguá

Jacarepaguá

Jacarepaguá

Arroio Pavuna

Rio Guerenguê

Rio Engenho Novo

Lagoa de Jacarepaguá

Rio Guerenguê

Rio Engenho Novo

Rio Engenho Novo

Morro do Tucum

Av. Adauto Botelho

Jacarepaguá, Taquara 

e Barra da Tijuca

Jacarepaguá e Taquara

Canal da Pavuninha

Rio Caçambé

Rio Passarinhos

Canal Pavuninha

2,8

4,4

 Rio Pechincha
(Foto: Arquivo - Rio-Águas)



Curso d'água Extensão (km)

 

Vertente
 

Foz Bairro (s)

SUB-BACIA DO RIO PASSARINHOS

Rio da Camorim

Rio São Gonçalo

Rio Caçambé

Açude do Camorim

5,7

1,8

3,3

1,5

Represa do Camorim

Serra da Nogueira

Pedra Negra

Camorim e 

Barra da Tijuca

Camorim

Jacarepaguá e

 Barra da Tijuca

Camorim, 

Vargem Grande

 e Vargem Pequena

Lagoa de Jacarepaguá

Rio Camorim

Lagoa de Jacarepaguá

Rio Camorim

 Rio Banca da Velha
(Foto: José Diaz / Arquivo Rio-Águas)



Curso d'água Extensão (km)

 

Vertente
 

Foz Bairro (s)

SUB-BACIA DA LAGOA RODRIGO DE FREITAS

BACIA DA ZONA SUL

Rio Cabeça

Rio dos Macacos

Rio do Algodão

Rio Rainha

Riacho Pai Ricardo

Canal do Jóquei

Canal do Jardim 

de Alah

Canal Visconde 

de Albuquerque

Lagoa Rodrigo 

de Freitas

Canal do Planetário

2,7

3,8

1,7

3,0

1,4

1,3

0,8

1,6

7,4

1,2

Morro das Paineiras

Morro Vista Chinesa

Serra da Carioca

Morro Cochrane

Próximo ao 

Morro Queimado

Rio Rainha

Lagoa

Rio Rainha

Alto da Boa Vista 

e Jardim Botânico

Alto da Boa Vista, 

Jardim Botânico 

e Lagoa

Alto da Boa Vista 

e Jardim Botânico

Alto da Boa 

Vista e Gávea

Gávea Pequena

Lagoa e Leblon

Leblon

Gávea e Leblon

Lagoa

Gávea

Lagoa Rodrigo

 de Freitas

Lagoa Rodrigo 

de Freitas

Rio dos Macacos

Canal Visconde 

de Albuquerque

Rio dos Macacos

Rio dos Macacos e 

Canal Visconde 

de Albuquerque

Oceano

Oceano

Canal do Jardim 

de Alah

Canal Visconde 

de Albuquerque

Rios 
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Curso d'água Extensão (km)

 

Vertente
 

Foz Bairro (s)

SUB-BACIA DE SÃO CONRADO
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de Janeiro
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 Lagoa Rodrigo de Freitas

(Foto: José Diaz / Arquivo Rio-Águas)

Rio do Pires

Valão da Rocinha

Rio das Canoas

Rio do Emídio

Canal de São Conrado

Canal do Golf Club

1,8

0,7

1,9

1,6

1,8

1,7

Morro do Laboriaux

Canal de São Conrado

Gávea Pequena

Morro da Bandeira

São Conrado

Rocinha e São Conrado

São Conrado

São Conrado

São Conrado

São Conrado

Valão da Rocinha

Oceano

Oceano

Rio Canoas

Oceano

Oceano



Curso d'água Extensão (km)

 

Vertente
 

Foz Bairro (s)

SUB-BACIA DA ZONA DE CANAIS

Rio Vargem Pequena

Rio Vargem Grande

Rio do Marinho

Rio das Paineiras

Rio Morto

Rio Bonito

Rio Portão

Rio Calembá

Rio Cancela

Rio Firmino

Rio do Sacarrão

Rio do Café

Rio Branco

Rio da Divisa

Rio Mucuíba

Rio Água Fria

Rio do Cafundá

4,6

2,4

1,9

2,0

2,5

5,1

2,7

3,5

5,2

2,1

5,6

1,4

2,1

3,2

2,2

1,9

1,5

Morro do Sacarrão

Rio da Toca, 

Rio Cambugui 

e Rio Paineiras

Canal do Portelo e 

Canal do Cortado

Rio da Divisa e 

Rio Mucuíba

Rio Sacarrão

Morro da Boa Vista

Morro da Boa Vista

Serra do Sacarrão 

(Próxima à 

Pedra Rosilha)

Serra do Sacarrão

Próximo à Pedra 

do Calembá

Rio Café

Alto da Barroca

Serra Santa Bárbara

Morro Santa Bárbara

Serra Santa Bárbara

Maciço da 

Pedra Branca 

(prox. ao Pico 

da Independência)

Morro do Quininho

Morro dos Caboclos

  

Vargem Pequena

Vargem Grande

Recreio dos 

Bandeirantes

Vargem Grande

Vargem Grande

Vargem Grande

Vargem Grande

Vargem Grande

Vargem Grande

Camorim

Vargem Grande

Vargem Grande

Vargem Grande

Vargem Grande

Vargem Grande

Vargem Grande

Vargem Grande

Canal do Portelo

Canal 

de Sernambetiba

Lagoa de Jacarepaguá

Rio Vargem Grande

Rio Paineiras

Canal de Sernambetiba

Rio Vargem Grande

Canal do Portelo

Canal do Portelo

Rio do Marinho

Rio Morto

Rio Sacarrão

Rio Morto

Rio do Moinho

Rio Paineiras

Rio Cafundá

Rio do Moinho







Curso d'água Extensão (km)

 

Vertente
 

Foz Bairro (s)

SUB-BACIA DA ZONA DE CANAIS

Rio Cambugui

Rio Cachoeira

Rio da Toca

Rio do Moinho

Rio do Morgado

Rio Ubaeté

Canal do Pasto

Canal de Sernambetiba

Canal do Cascalho

Canal das Piabas

Canal do Urubu

Canal do Portelo

Dreno K

Canal do Cortado

Canal Morro do Bruno

Riacho da Mangalarga

3,6

3,0

0,5

1,4

2,3

1,4

1,6

4,5

3,1

2,9

3,6

7,3

1,7

7,9

1,8

1,4

Morro dos Caboclos

Morro dos Caboclos

Serra das Tocas 

Pico do Morgado 

Morro Sacarrão 

Pequeno

Rio Vargem Grande 

e Rio Morto

Serra Geral 

de Guaratiba

Rio das Piabas

Canal do Cortado

Rio Paineiras

Prox.Av. das Américas

Canal de Sernambetiba  

Vargem Grande

Vargem Grande

Vargem Grande

Vargem Grande

Vargem Grande

Recreio dos 

Bandeirantes

Vargem Pequena

Recreio dos 

Bandeirantes

Vargem Grande

Recreio dos 

Bandeirantes

Recreio dos 

Bandeirantes

Recreio dos 

Bandeirantes

Vargem Grande

Vargem Pequena

Vargem Grande

Vargem Grande

Rio Paineiras

Rio Morgado

Rio Cachoeira

Rio Paineiras

Rio Vargem Branco 

Canal do Portelo

Oceano

Canal de

 Sernambetiba

Canal de 

Sernambetiba

Canal do Portelo

Rio do Marinho

Canal de Sernambetiba

Rio do Marinho

Rio Morto

Rio da Divisa
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Curso d'água Extensão (km)

 

Vertente
 

Foz Bairro (s)

Curso d'água Extensão (km)

 

Vertente
 

Foz Bairro (s)

UNIDADE ESPECIAL DE RESTINGA

SUB-BACIA DO GRUMARI

Lagoa de Marapendi

Lagoa de Sernambetiba 

ou Lagoinha 

ou Lagoa Pequena

Lagoa da Tijuca

Lagoa do Camorim

Lagoa de Jacarepaguá

Canal das Taxas

37,2

1,5

19,9

6,9

17,4

5,4 Lagoa Lagoinha

Barra da Tijuca

Recreio dos 

Bandeirantes

Barra da Tijuca

Jacarepaguá

Jacarepaguá

Recreio dos 

Bandeirantes

Lagoa de Marapendi

Rio das Almas 

(Grumari)

Rio do Mundo

Lagoa Feia

Serra de Grumari

Serra de Grumari

Grumari

Grumari

Grumari

Oceano

Oceano

Rio das Almas

OBS: As informações que se encontram na tabela em branco não tem denição de nome ocial ou não tem determinada sua extensão. 

3,6

1,8

1,5
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 Canal das Taxas
(Foto: Arquivo Rio-Águas)
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Rio Guerenguê e Arroio Pavuna

 De acordo com o Plano Diretor de Drenagem 
da cidade do Rio de Janeiro (2014), o Rio 
Guerenguê e o Arroio Pavuna constituem o mesmo 
curso d'água, cuja bacia hidrográca, com área de 
drenagem de 22 km², está localizada na região de 
Jacarepaguá, sendo contribuinte da Lagoa de 
Jacarepaguá e pertencente à região oceânica. O 
trecho denominado Rio Guerenguê tem extensão 
de 3.500 metros, desde a conuência dos rios Areal 
e Engenho Novo, até a Estrada dos Bandeirantes, a 
partir de onde passa a ser denominado Arroio 
Pavuna, percorrendo, sob essa denominação, a 
extensão de 2.700 metros, até desaguar na Lagoa 
de Jacarepaguá. O trecho do Rio Guerenguê tem 
área de drenagem de 17,55 km², abrangendo, 
parcialmente, os bairros de Jacarepaguá, Taquara 

e Curicica e o trecho do Arroio Pavuna, com área de 
4,35 km², totalmente inserida no bairro de 
Jacarepaguá.

 A bacia do rio Guerenguê/Arroio Pavuna 
abrange três bairros da região Oeste do município 
do Rio de Janeiro: Jacarepaguá, Curicica e 
Taquara. A ocupação dessa bacia teve início pelo 
atual bairro de Jacarepaguá, onde foram 
implantados engenhos de cana-de-açúcar. Já em 
meados do século XIX, o Largo da Taquara era um 
importante entroncamento de estradas irradiadas 
para diversas direções: a de Guaratiba, a do 
Tindiba, a da Taquara, a do Rio Grande e a Estrada 
Rodrigues Caldas. Em torno do largo, um núcleo 
urbano se estabeleceu, interligando os engenhos e 
fazendas vizinhas.

33- Ibidem.
34- As tabelas de rios foram elaboras com base nos critérios técnicos do Departamento de Estudos e Projetos da Rio-Águas, a partir do arquivo técnico da fundação e usou 
como referência dados do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos (IPP).
35- MULTIRIO, 1993.
36- Ibidem.
37- LUCENA, 2015.
38- DUARTE, 2008.

 Manutenção no Rio Guerenguê
(Foto: Arquivo Rio-Águas)
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 Em 1875, foi inaugurada a Companhia Ferro-
Carril de Jacarepaguá que ligava a região a 
Cascadura ao Largo do Tanque, inicialmente por 
tração animal. Posteriormente, os bondes se 
estenderam até o Largo da Taquara, passando a ser 
elétricos, a partir de 1911. Com a inauguração da 
Linha Amarela, em 1997, a facilitação do acesso à 
região de Jacarepaguá foi nalmente consolidada, 
promovendo a expansão urbana na região.

 Atualmente, o Rio Guerenguê é margeado por 
ocupações irregulares em quase toda a sua 
extensão, formando as favelas Vale do Ipê, Santa 
Anastácia, Vila Sapê, Comunidade IV Centenário.

 O curso do Rio Guerenguê é formado a partir 
da conuência dos rios Areal e Engenho Novo, que 
têm suas nascentes e quase toda extensão na área 
de Mata Atlântica, dentro do Parque Estadual da 
Pedra Branca. O Rio do Engenho Novo tem, 

aproximadamente, 5.600 metros de extensão, com 
nascente na cota 640 metros, e o Rio do Areal tem 
extensão de 5.200 metros, com nascente na cota 
280 metros. Da junção desses dois cursos d'água, já 
na área de baixada, aproximadamente, na cota 10 
m, nasce o Rio Guerenguê. O principal auente do 
Rio Guerenguê é o Rio Monjolo, que conui à sua 
margem esquerda cerca de 700 metros à jusante 
da conuência dos rios Areal e Engenho Novo, na 
travessia sob a Estrada do Guerenguê.

 No trecho de, aproximadamente, 800 metros 
entre a formação do Rio Guerenguê, na 
conuência dos rios Areal e Engenho Novo, e a 
travessia sob a Estrada do Guerenguê, o curso 
d'água escoa em seção aberta e leito natural. Neste 
trecho, observa-se a ocupação da sua várzea pela 
Comunidade Entre Rios, que já ocupa a totalidade 
da margem esquerda e avança, no sentido de 
jusante para montante em sua margem direita.

 No trecho de 200 metros, entre a Estrada do 
Guerenguê e a Rua André Rocha, o Rio Guerenguê 
permanece em seção natural, escoando entre lotes 
industriais. Neste trecho, as margens estão 
relativamente preservadas, inclusive com presença 
de mata ciliar. Porém, o curso d'água encontra-se 
connado entre lotes e observa-se a presença de 
lixo e entulho, e há risco de erosão, por conta das 
ocupações irregulares e da diculdade de 
manutenção do canal.

 Nos 2.500 metros, entre a Rua André Rocha e 
a Estrada dos Bandeirantes, o Rio Guerenguê escoa 
em canal aberto e seção natural. No tramo 
montante desse trecho, ao longo de 1.500 metros, 
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 De acordo com o Plano Diretor de Drenagem 
da cidade do Rio de Janeiro (2014), o Rio 
Guerenguê e o Arroio Pavuna constituem o mesmo 
curso d'água, cuja bacia hidrográca, com área de 
drenagem de 22 km², está localizada na região de 
Jacarepaguá, sendo contribuinte da Lagoa de 
Jacarepaguá e pertencente à região oceânica. O 
trecho denominado Rio Guerenguê tem extensão 
de 3.500 metros, desde a conuência dos rios Areal 
e Engenho Novo, até a Estrada dos Bandeirantes, a 
partir de onde passa a ser denominado Arroio 
Pavuna, percorrendo, sobe essa denominação, a 
extensão de 2.700 metros, até desaguar na Lagoa 
de Jacarepaguá. O trecho do Rio Guerenguê tem 
área de drenagem de 17,55 km², abrangendo, 
parcialmente, os bairros de Jacarepaguá, Taquara 
e Curicica e o trecho do Arroio Pavuna, com área de 
4,35 km², totalmente inserida no bairro de 
Jacarepaguá.



 Não há, no entanto, construções adjacentes 
ao curso d'água e a mata ciliar encontra-se 
parcialmente preservada. Nos 1.000 metros 
seguintes, até a travessia sob a Estrada dos 
Bandeirantes, o cenário muda. A margem 
esquerda, delimitada pela Rua Santo Quitiliano, já 
a p r e s e n t a  o c u p a ç ã o ,  c o m  e d i  c a ç õ e s 
irregularmente construídas entre esta via e o leito 
do rio. Na margem direita, a ocupação avança no 
sentido da continuação da Rua Aurora, havendo 
ainda trechos de mata ciliar preservada. No tramo 

nal, a margem direita encontra-se delimitada pela 
Rua do Castor e não apresenta invasão por 
edicações.

 No trecho à jusante da Estrada dos 
Bandeirantes, até o deságue na Lagoa de 
Jacarepaguá, com 2.700 metros de extensão, o 
curso d'água recebe a com a denominação de 
Arroio Pavuna.

 O Arroio Pavuna escoa em seção natural, em 
área de baixada, ao longo de toda a sua extensão. 
Suas margens são delimitadas por uma via de 
fundo de vale que constitui importante elemento do 
sistema viário do bairro Jacarepaguá: a Avenida 
Arroio Pavuna, implantada ao longo de toda a 
extensão da margem esquerda do canal e na 
porção média jusante da margem direita. O trecho 
médio montante da margem direita apresenta 
ocupação irregular, próximo à travessia sob a 
Estrada dos Bandeirantes.

 Arroio Pavuna
(Foto: Arquivo Rio-Águas)

a margem direita está delimitada pela Rua Vila 
Aurora. Porém, há ocupação irregular de toda a 
extensão, entre esta rua e o curso d'água, na região 
da Comunidade Vida. A margem esquerda, por sua 
vez, é ocupada por lotes industriais, não 
apresentando via de serviço de acesso ao curso 
d'água.



 Frequentemente, os pontos de inundação nas 
bacias hidrográcas urbanas estão relacionados a 
restrições ao escoamento, impostas pelo sistema 
viário, de duas formas principais:

     Por travessias sobre cursos d'água, que não têm 
capacidade de veicular as vazões auentes, 
condição agravada pelo aumento dos picos em 
decorrência de canalizações e reticações dos 
cursos d'água e por alterações no uso e ocupação 
do solo;

     Por vias de fundo de vale, marginais ou 
sobrepostas aos cursos d'água. Neste caso, 
connados a galerias. Essas vias são, geralmente, 
associadas a reticações e canalizações dos cursos 
d'água, que resultam em aumento das velocidades 
de escoamento de canais, com consequente 
redução dos tempos de concentração, provocando 
aumento nos picos de vazão. No caso do 
connamento dos rios em galerias para a 
construção de vias sobre o seu curso, tem-se, ainda, 
o agravante de limitar a capacidade de captação do 
curso d'água ao sistema de microdrenagem 
construído41.

 A Bacia do Guerenguê/Arroio Pavuna é 
entrecortada por importantes elementos viários da 
Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro, 
destacando-se a Estrada dos Bandeirantes; a 

39- RIO DE JANEIRO, 2014.
40-Ibidem.
41- Ibidem.
42- Ibidem.
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Estrada de Curicica; a Estrada do Guerenguê; a 
Estrada Rodrigues Caldas e a Estrada do Outeiro 
Santo.

 As questões de macrodrenagem que 
requerem atenção na bacia do Rio Guerenguê e 
Arroio Pavuna devem-se mais à expansão da 
ocupação urbana da bacia, portanto, mais ao 
cenário futuro do que ao cenário presente. No 
entanto, alguns pontos de inundação já são 
observados, no médio curso do Rio Guerenguê, 
sobretudo em função do impacto do sistema viário 
nos cursos d'água da bacia, seja pela instalação de 
avenidas de fundo de vale, seja por travessias 
restritivas ao escoamento. 

 Destaca-se, ainda, a ocupação irregular 
observada no curso médio do Rio Guerenguê, 
entre a Rua André Rocha e a Estrada dos 
Bandeirantes, ao longo de toda a margem direita, 
onde há construções entre a calha do rio e a Rua 
Vila Aurora.

 O Arroio Pavuna não apresenta pontos de 
inundação recorrentes. Ressalta-se, porém, que se 
trata de um trecho de baixada em franco processo 
de urbanização, com praticamente a totalidade das 
várzeas em fase de loteamento. O trecho do Arroio 
Pavuna requer especial atenção para o cenário 
futuro de ocupação42.



Bacia Hidrográca de Sepetiba

 A Baía de Sepetiba é um corpo d'água com 
520 km² e 170,5 km de perímetro. A bacia 
hidrográca da Baía de Sepetiba do município do 
Rio, à semelhança do que contribui a Baía de 
Guanabara, pode ser classicada também como 
uma região hidrográca. Abrange o território de 12 
municípios uminenses, a saber: Itaguaí, 
Seropédica, Mangaratiba, Queimados, Japeri e 
Paracambi, totalmente inseridos na bacia, e, Rio de 
Janeiro, Nova Iguaçu, Paulo de Frontin, Miguel 
Pereira, Piraí e Rio Claro, com apenas parte de seu 
território nela englobados43. 

 A bacia hidrográca de Sepetiba do Rio de 
Janeiro é contribuinte à Baía de Sepetiba e possui 

43- SEMADS, 2001.
44- Ibidem
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uma superfície de 2.654 km², com dois conjuntos 
siográcos distintos: o Domínio Serrano 
representado por montanhas e escarpas da 
vertente oceânica da Serra do Mar e pelos 
maciços costeiros (Pedra Branca, Mendanha, Ilha 
da Marambaia); e o Domínio da Baixada, 
representado por uma extensa planície úvio-
marinha. Ocorrem ainda colinas residuais de 
transição entre os domínios serrano e baixada. Os 
divisores de água, partindo da Pedra de 
Guaratiba, passam pelas serras Preto do Cabuçu, 
Madureira, Gericinó, Tinguá, do Couto, São 
Pedro, Catumbi, Araras, Caçador, Leandro, 
Itaguaçu e Lajes, terminando na Ponta de 
Gambelo, em Mangaratiba44. 

 Vista aérea da Baía de Sepetiba
(Foto: José Diaz/Arquivo Rio-Águas)



 Os principais rios da bacia são o Guandu, da 
Guarda, Canal Guandu, Mazomba, Piraquê, 
Piracão, Portinho, Ingaíba, São Bráz, do Saco e Saí, 
tendo como principal o Rio Guandu, que corta 
outros municípios da Região Metropolitana do 
estado, como Nova Iguaçu, Japeri, Paracambi, 
Queimados, Seropédica, dentre outros. A maioria 
dos rios apresenta seus baixos cursos bastante 
m o d i  c a d o s  e m  r e l a ç ã o  a o  q u e  e r a m 
originalmente. Devido às inundações constantes a 
que estava sujeita esta região, em face de sua 
topograa plana, desde o século XVII, eles vêm 
sendo reticados, dragados, canalizados, unidos 
por valões, etc. 

 Os padres jesuítas, que viveram na bacia 
entre 1616 e 1759, quando foram expulsos devido 
a política do Marquês de Pombal, iniciaram as 
obras de saneamento dos rios. Posteriormente, 
foram organizadas diversas comissões federais e 
estaduais para estudar, projetar e executar obras 
de saneamento básico na baixada de Sepetiba. 
Pouco ou quase nada foi realizado, até que Getúlio 
Vargas,  em 1933, cr iou a Comissão de 
Saneamento da Baixada Fluminense, cheada 
inicialmente pelo engenheiro Alfredo Conrado de 
Niemeyer e posteriormente pelo engenheiro 
Hildebrando de Góes45.

 Os rios que desembocam na Baía de Sepetiba 
estão sujeitos à ação das marés, que inuencia o 
escoamento deles e à entrada da cunha salina, que 
eleva os teores de cloretos e oxigênio e permite que 
os manguezais se instalem às suas margens.
 
 O Rio Guandu é o curso d'água principal da 
Bacia de Sepetiba, tendo sua área de drenagem 
uma superfície de 1.430 km². Registros antigos 
citam que ele nascia na Serra da Estrela com a 

denominação de Rio Santana, passando a receber 
o nome de Guandu, ou Guandu-Açu, após a 
conuência do Santana com o Ribeirão das Lajes. 
Assim, o Rio Santana era o principal formador do 
Guandu, constituindo um curso de 90 km 
originalmente. O Rio Guandu, no baixo curso, 
corria pelos leitos atuais dos rios da Vala ou Valinha 
e Itaguaí. Este último, no passado, foi auente do 
Guandu e desaguava próximo a sua foz na Baía de 
Sepetiba46.

 O Canal de São Francisco segue por 15 km até 
desaguar na Baía de Sepetiba, cruzando áreas 
agrícolas e no trecho nal, o Distrito Industrial de 
Santa Cruz. Suas margens são tomadas de estreitas 
faixas de macrótas (plantas aquáticas). Entre o 
início do canal e a Estrada Rio-Santos, funciona 
uma balsa que faz a travessia de veículos entre as 
margens. A água é barrenta, há sinais de 
solapamento de barranca e as margens são 
guarnecidas por macrótas. A inuência da maré 
no Canal de São Francisco se faz sentir até cerca de 
1 km à montante do cruzamento com a BR 101, 
situado a 7 km de sua foz47.
 
 A magnitude da entrada de cunha salina no 
Canal de São Francisco depende da vazão do rio e 
da situação da maré. Para uma descarga de 50 
m³/s e maré alta, a entrada da água do mar 
alcança 4 km rio adentro, chegando próximo à área 
situada entre a tomada de água da Cosigua e a 
ponte da RFFSA. Para uma maré alta de cerca de 
1,5 metro e considerando uma descarga de 25 
m³/s, a entrada da cunha salina atingiria, 
aproximadamente, a ponte da BR 101, a cerca de 
6,5 km da foz. 
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45- Ibidem.
46- Ibidem.
47- Ibidem.
48- Ibidem..

 Como a descarga da Usina Hidrelétrica 
Pereira Passos é o principal fator que rege a vazão 
do Canal de São Francisco, a penetração da cunha 
salina, por consequência, está intimamente 
associada à operação da usina. 

 O deságue do Canal de São Francisco na Baía 
de Sepetiba se dá próximo à desembocadura do Rio 
da Guarda. A zona da foz é ocupada por 
manguezais e nela encontra-se um delta em 
formação. Todo o Rio Guandu e o Canal de São 
Francisco sofrem os efeitos da exploração de areia, 

que em alguns pontos promove uma desguração 
da calha, desmontando a barranca e abrindo 
buracos e enseadas laterais. Em 1979, um estudo, 
p r o m o v i d o  p e l a  a n t i g a  F u n d a ç ã o 
Superintendência Estadual de Rios e Lagoas 
(SERLA), atestou que a retirada de areia era 
indiscriminada, chegando em certos trechos a 
exaurir a capacidade de reposição do rio; 
prosseguindo então com o solapamento das 
margens. Ainda de acordo com o estudo, a 
atividade provoca o rebaixamento do fundo, 
alterando as condições de uxo do rio48.

Rios 
de Janeiro

53

 Vista aérea de Sepetiba
(Foto: José Diaz/Arquivo Rio-Águas)



 Já a Restinga da Marambaia abrange cerca de 
79 km², compreendendo a restinga propriamente 
dita e o Morro ou Ilha da Marambaia, este com 
cerca de 20 km² de superfície. A restinga constitui 
uma imensa barragem de areia, que, apesar de 
seus poucos metros acima do nível do mar, funciona 
como um dique, isolando as águas da Baía de 
Sepetiba do oceano. Possui 40 km de comprimento, 
estendendo-se de Barra de Guaratiba a leste, até o 
Morro da Marambaia a oeste, e chega a distar 
dezoito do bordo continental. Em Barra de 
Guaratiba, a restinga possui uma largura de 1.800 
m e a meio caminho estreita-se para 120 m. A 
seguir volta a alargar-se e bifurca para formar a 
Ponta da Pombeba, dando origem a pequena Baía 
de Mangaratiba. Sua largura máxima é de 5 km49. 

 A topograa apresenta a leste um campo de 
dunas de até 30 m de altura. A oeste a restinga é 
formada de planícies com altura máxima de 10 m. 
Situa-se neste setor o pico rochoso da Marambaia 
que ascende a 640 m. Na parte central, a altura é 
de apenas 5 m. A restinga não é uniforme, 
apresentando diversas feições naturais como 
praias, feixes de cristas de praias, campos de dunas, 
dois cordões litorâneos, lagoas colmatadas, áreas 
alagadas permanentemente com uma série de 
ilhas circulares, que podem ser associadas a 
sambaquis, esporões e marcas de ondulação em 
zona submersa e rede de canais. No extremo oeste 
da restinga, situa-se a Ilha ou Morro da 
Marambaia. 

 Os ecossistemas aquáticos interiores 
compreendem pequenos córregos e riachos que 
drenam a faixa de restinga propriamente dita ou 
que descem do Morro da Marambaia. Em 1941, o 
Departamento Nacional de Obras e Saneamento 
(DNOS) realizou a limpeza e desobstrução de 
8.419 m de pequenos cursos, revestimento de 
canal e limpeza de açude nas planícies adjacentes 
ao Morro da Marambaia. Há também diversos 
ecossistemas lacustres de gêneses e morfologias 
diferenciadas. As lagoas principais são a Vermelha 
e a Lagoinha, ambas cercadas de vegetação densa. 
Soma-se a elas, depressões alagadas entre os 
cordões arenosos, que na estação das chuvas dão 
origem a lagoas, sendo tomadas de vegetação de 
brejo. Estas lagoas são rasas, com coloração escura 
e são originadas provavelmente por aoramento 
do lençol freático. Esta coloração escura deve ser 
debitada a concentrações de ácido húmico, muito 
comum em brejos de restinga. Entre os feixes de 
crista de Praia da Baía de Marambaia e da face 
oceânica da restinga, forma-se uma grande área 
alagada, que possui uma série de ilhas circulares 
com vegetação densa. 

 A restinga vem sofrendo um intenso processo 
de erosão em duas áreas, decorrentes da ação de 
fatores físicos como correntes, ventos e ondas. Uma 
das áreas erosivas situa-se no centro da Restinga da 
Marambaia. Em 1868, a largura era de 360 m, 
reduzindo-se para 120 m, em 1981. A segunda é 
representada pela Baía da Marambaia e Ponta da 
Pombeba50.
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Canal do Bacalhau

Canal do Pedrinho

Canal do Pau Torto

2,2

1,5

1,4

Canal do Pau Torto

Baía de Sepetiba

Baía de Sepetiba

Guaratiba

Guaratiba

Guaratiba

Oceano

Canal do Bacalhau

Canal do Bacalhau

Curso d'água Extensão (km)

 

Vertente
 

Foz Bairro (s)

Curso d'água Extensão (km)

 

Vertente
 

Foz Bairro (s)

RESTINGA DE MARAMBAIA

SUB-BACIA DO RIO PIRACÃO

Rio Piracão 8,5 Morro do 

Capitão Inácio, 

na Serra do Cabuçu

GuaratibaBaía de Sepetiba 

(entrada do Canal

 do Pedrinho)

Curso d'água Extensão (km)

 

Vertente
 

Foz Bairro (s)

SUB-BACIA DO RIO PORTINHO

Rio do Portinho

Rio Lavras

Riacho das Tachas

Rio Cabaceiros

Rio Pedra Branca

6,0

8,0

2,8

3,0

1,8

5,6

Conuência do 

Canal do Capitão 

e Rio Cabaceiro

Conuência do 

Riacho Boqueirão e 

Riacho das Tachas

Estrada das Tachas

Maciço da 

Pedra Branca

Maciço da 

Pedra Branca

Guaratiba

Guaratiba

Guaratiba

Guaratiba

Guaratiba

Canal do Bacalhau

Canal do Capitão

Riacho das Andorinhas

Rio Engenho Novo

Rio Grota Funda
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Os rios que compõe a Bacia de Sepetiba são:



Curso d'água Extensão (km)

 

Vertente
 

Foz Bairro (s)

SUB-BACIA DO RIO PORTINHO

Rio Engenho Novo

Rio Cabaceiro

Rio Escola

Rio Olaria

Rio Grota Funda

Rio Santo Antonio

Rio João Correia

Rio Itapuca

5,6

4,0

2,0

2,0

2,5

3,5

3,0

1,5

Serra das Tocas/

Serra Geral 

de Guaratiba

Pico do Morgado/

Serra Geral 

de Guaratiba

Morro da 

Grota Funda/

Serra Geral 

de Guaratiba

Morro da 

Grota Funda/

Serra Geral 

de Guaratiba

Morro da 

Grota Funda/

Serra Geral 

de Guaratiba

Morro Santo Antonio 

da Bica/ Serra Geral 

de Guaratiba

Foz do Rio Itapuca

Garganta do Itapuca/

Serra Geral

 de Guaratiba

Guaratiba

Guaratiba

Guaratiba

Guaratiba

Guaratiba

Guaratiba

Barra de Guaratiba

Barra de Guaratiba

Rio Cabaceiro

Rio do Portinho

Rio do Portinho

Rio do Portinho

Rio do Portinho

Rio do Portinho

Canal do Bacalhau

Rio João Correia
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Curso d'água Extensão (km)

 

Vertente
 

Foz Bairro (s)

SUB-BACIA DO RIO PORTINHO

Riacho das Andorinhas

Rio das Taxas

Rio Domingos Ferro

Rio do Retiro

Riacho Boqueirão

Rio Guaratiba

Canal Capitão

Canal da Varzinha

0,9

3,1

2,3

2,9

1,0

2,8

3,0

2,0

Serra do Cabuçu/

Serra Geral 

de Guaratiba

Serra do Cabuçu/ 

Serra Geral 

de Guaratiba

Morro Santo 

Antonio da Bica

/Serra Geral 

de Guaratiba

Entre os Morros 

da Toca Grande 

e Morro da Toca 

Pequena/ 

Serra Geral 

de Guaratiba

Entre os Morros

 da Toca Grande e 

Morro da Toca Pequena

/Serra 

Geral de Guaratiba

Rua Professor 

Castro Rebelo

Rio Lavras

Rio João Correia

Guaratiba

Barra de Guaratiba

Barra de Guaratiba

Campo Grande 

e Guaratiba

Guaratiba e 

Campo Grande

Guaratiba

Guaratiba

Barra de Guaratiba

Rio das Taxas

Rio Lavras

Rio do Portinho

Rio Lavras

Rio Engenho Novo

Rio Engenho Novo

Rio do Portinho

Canal do Bacalhau



Curso d'água Extensão (km)

 

Vertente
 

Foz Bairro (s)

SUB-BACIA DO PIRAQUÊ-CABUÇU

Rio Piraquê

Riacho Lameirão 

Pequeno

Vala da Estrada Rio 

do Cabuçu de Baixo

Canal da Praça 

Maria Magdala

Canal das 

Agulhas Negras

Rio do Caminho 

do Areal

Vala da Rua 

Eulino Nogueira

Vala da Rua 

Olavo Gama

Canal da Estrada Rio 

da Cachamorra

Rio Lameirão

Rio Cabuçu

Rio Cabuçu Mirim

Rio do Lameirão

Riacho da

Virgem Maria

4,0

2,5

2,0

1,3

1,6

1,2

1,0

1,5

1,3

4,5

16,0

1,2

3,0

4,0

Foz do Rio Cabuçu

Parque Estadual

 da Pedra Branca

Estrada do Magarça

Rua Professor Castilho

Estrada da 

Cachamorra

Rua Caminho 

de Dentro

Acesso Estrada 

do Monteiro 1241

Rua Olavo Gama

Rua Caminho

 de Dentro

Parque Estadual da 

Pedra Branca

Serrado Lameirão

Sub-bairro Hortênsias

Foz do Riacho 

da Virgem Maria

Morro da Bandeira

/Serra do Rosário

Guaratiba

Campo Grande

Guaratiba

Campo Grande

Campo Grande

Guaratiba

Campo Grande

Guaratiba

Guaratiba

Senador Camará e 

Campo Grande

Senador Vasconcelos,

 Campo Grande 

e Guaratiba

Campo Grande

Senador Camará 

e Campo Grande

Senador Camará

Baía de Sepetiba

Rio Lameirão

Rio Cabuçu

Rio Cabuçu

Rio Cabuçu

Rio Cabuçu

Rio Cabuçu

Rio Cabuçu

Rio Cabuçu

Rio Cabuçu

Rio Piraquê

Rio Cabuçu

Rio da Prata 

do Cabuçu

Rio Lameirão



Curso d'água Extensão (km)

 

Vertente
 

Foz Bairro (s)

SUB-BACIA DO PIRAQUÊ-CABUÇU

Rio Gato

Rio do Rosário

Rio do Quininho

Rio da Batalha

Rio Morto

Rio Cachoeira

Rio Guandu do Sena

Valão das Cinzas

Rio da Chacrinha

Rio Cantagalo

Canal da Estrada 

do Rio Iaraquã

Canal Barão de Cocais

Rio Carapiá

Rio Canhangá

2,1

2,0

2,0

2,1

4,5

1,0

3,4

5,0

4,1

5,0

1,2

2,0

1,0 

Serra do Lameirão

Pico Piraquara/ 

Serra do Rosário

Morro Sacarrão 

da Batalha

/Serra da 

Pedra Branca

Pedra dos Carvalhos/

Serra da Pedra Branca

Foz do Rio Cachoeira

Serra do Cabuçu

Morro do Cedro

/Serra do Rio da Prata

Serra do Cabuçu

Floresta dos Caboclos

/Serrado Cabuçu

Serra de Inhoaíba

Estrada do Monteiro

Av. das Américas

Serra do Carapiá

Serra do Cantagalo

Campo Grande e 

Senador Vasconcelos

Senador Camará

Campo Grande

Campo Grande

Campo Grande

Campo Grande

Campo Grande

Guaratiba

Guaratiba

Guaratiba

Campo Grande

Guaratiba

Guaratiba

Guaratiba

Rio da Prata 

do Cabuçu

Riacho da 

Virgem Maria

Rio da Batalha

Rio da Prata Cabuçu

Rio da Prata 

do Mendanha

Rio Morto

Rio Cachoeira

Rio Piraquê

Rio Cabuçu

Rio Cabuçu

Rio Cabuçu

Canal José Sena

Valão das Cinzas
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Curso d'água Extensão (km)

 

Vertente
 

Foz Bairro (s)

SUB-BACIA DO PIRAQUÊ-CABUÇU

 Rio Morto
(Foto: Arquivo Rio-Águas)

Valão das Pedras

Rio ABC

Rio dos Porcos

Valão José Sena

Rio Consulado

Rio Prata do Cabuçu

Riacho Lameirão 

Pequeno

2,0

3,0

3,1

3,0

1,1

5,0

2,5

 

       

Valão José Sena 

Abaixo do Morro 

de Santa Clara

Rio dos Porcos

Próximo à Estrada 

do Morro do Cavado

Conuência Riacho

 Lameirão Pequeno 

e Rio Lameirão

Serra do Viegas

Guaratiba

Guaratiba

Guaratiba

Guaratiba

Guaratiba

Campo Grande

Senador Camará 

e Campo Grande

Rio Piraquê 

Valão José Sena

Rio Piraquê

Rio Piraquê

Rio Cabuçu

Rio Prata do Cabuçu 



Curso d'agua Extensão (km)

 

Vertente
 

Foz Bairro (s)

SUB-BACIA DO PIRAQUÊ-CABUÇU

Nascente do Cantagalo

Canal das Cinzas

Rio Carapiá

Riacho da 

Virgem Maria

Sem nome ocial

Sem nome ocial 

Sem nome ocial 

Sem nome ocial  

Rio Morto

Auente do Rio Morto

Auente do Rio Morto

Sem nome ocial

Sem nome ocial 

Canal Jardim Garrido

 2,8       Serra do Cantagalo

Área próxima à 

Estrada do Mato Alto

Morro do Carapiá/

Serra do Carapiá

Serra do Rosário

Serra do Lameirão

Pico da 

Independência/Serra 

da Pedra Branca

Morro do Capim

 Melado/Serra do 

Rio da Prata

Morro do Cabuçu/

Serra do Cabuçu

Serra do Rio Prata

Morro do Cedro/

Serra do Rio da Prata

Morro do Quinino/

Serra do Rio da Prata

Morro de Santa Clara

Morro do Silvério

Serra da 

Capoeira Grande

Guaratiba

Guaratiba

Guaratiba

Senador Camará

Senador Vasconcelos

Campo Grande

Campo Grande

Campo Grande

Campo Grande

Campo Grande

Campo Grande

Campo Grande

Guaratiba

Pedra de Guaratiba

 

Rio Piraquê 

Riacho da 

Virgem Maria

Rio do Gato

Rio da Batalha

Rio da Batalha

Rio Morto

Rio dos Caboclos

Rio dos Caboclos

Rio dos Caboclos

Rio dos Caboclos

Rio dos Porcos

Baía de Sepetiba



Curso d'água Extensão (km)

 

Vertente
 

Foz Bairro (s)

SUB-BACIA DO PIRAQUÊ-CABUÇU

Canal Jardim Garrido

Canal Jardim Garrido

Sem nome ocial   

Canal 2

 (Vilamar de Guaratiba)

Canal 3 

(Vilamar de Guaratiba)

Canal das Cinzas

3,4

2,2

5

 

       

Sub-bairro 

Jardim Garrido

Morro Redondo

/Serrada 

Capoeira Grande

Sub-bairro Jardim 

Vila Mar de Guaratiba

Rua Pedra do Indaiá

Estrada Capoeira 

Grande

Fazenda Modelo

Pedra de Guaratiba

Pedra de Guaratiba

Pedra de Guaratiba

Pedra de Guaratiba

Guaratiba

Guaratiba

 

Rio Piraquê

Rio Piraquê

Rio Piraquê

Rio Piraquê

Rio Piraquê

Rio Piracão

 Ortofoto do Valão José Sena
(Foto: Google Maps)



Curso d'água Extensão (km)

 

Vertente
 

Foz Bairro (s)

Curso d'água Extensão (km)

 

Vertente
 

Foz Bairro (s)

SUB-BACIA DO RIO DO PONTO

SUB-BACIA DO RIO CAÇÃO VERMELHO E CANAIS DA BAIXADA DE SANTA CRUZ

Rio do Ponto

Rio Piaí

Rio Santana

Valão da Areia

Sem nome ocial   

Sem nome ocial   

Canal Ari Chagas

Canal Santa Ursulina

Canal do Jardim Piaí

3,0

1,2

2,7   

1,0

1,2

1,2

       

Serrado Cantagalo

Área entre a Estrada 

de Sepetiba e Estrada 

Velha do Piaí

Estrada da Pedra

Rio Piaí

Área entre o 

conjunto Nova 

Sepetiba e o 

Largo do Aarão

Sub-bairro 

Venda da Varanda 

Área entre a 

Estrada do Piaí e a 

Praia de Sepetiba

Bairro Jardim 

Cinco Marias

Guaratiba

Sepetiba

Santa Cruz

Sepetiba

Sepetiba

Sepetiba

Sepetiba

Sepetiba

Sepetiba

Baía de Sepetiba

Valão da Areia

Rio Piaí

Rio do Ponto

Rio Piaí  

Baía Sepetiba

Rio do Ponto

Rio Cação Vermelho

Rio Cantagalo II

Rio Boi Branco 

ou Vala do Arrastão

Vala do Cesarão

8,8

5,0

2,1

2,9

 

       

Serra da Paciência

Serra de Inhoaíba

Sub-bairro 

Curral Falso

Conjunto Cesarão

Cosmos, Paciência

 e Santa Cruz

Santa Cruz

Santa Cruz

Santa Cruz

Canal do 

Cação Vermelho

Valão das Três Pontes

Rio Cação Vermelho

Vala do Arrastão

 ou Rio Boi Branco
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Rio Cação Vermelho e sua bacia hidrográca

 A bacia do Rio Cação Vermelho está localizada 
na Zona Oeste do município do Rio de Janeiro, 
sendo auente ao Canal do Itá, que deságua na 
Baía de Sepetiba, conforme o Plano Diretor de 
Drenagem da Cidade do Rio de Janeiro (2014).

 Ao todo, a área de drenagem da Baía de 
Sepetiba possui cerca de 2.000 km², dos quais 490 
km² estão localizados no município do Rio de 
Janeiro. A área restante abrange total ou 
parcialmente os municípios de Queimados, 
Paracambi, Japeri, Itaguaí, Nova Iguaçu, 
Engenheiro Paulo de Frontin, Vassouras, Miguel 
Pereira, Mangaratiba, Piraí e Seropédica.

 Com área de drenagem de 33,8 km², o Rio 
Cação Vermelho percorre um talvegue de 8,1 km 
até desaguar no Canal do Itá, que, por sua vez, 
deságua na Baía de Sepetiba. A bacia está inserida 
nos bairros de Santa Cruz, Paciência e Cosmos, na 
Zona Oeste do município, e tem por principais 
cursos d'água: o próprio Rio Cação Vermelho, o Rio 
Cantagalo e Rio Boi Branco. As nascentes estão 
localizadas nas serras da Paciência e de Santa 
Eugênia. 

 A bacia apresenta em sua maior porção áreas 
de baixada, nas quais se encontram áreas de 
ocupação urbana e de expansão urbana. O curso 
d'água é natural em sua maior porção, alternando 
com pequenos trechos de canal com revestimento 
em concreto nas paredes laterais e piso natural, 
como na região da Avenida Cesário de Melo.

 O Rio Cantagalo drena uma área de 7,7 km² e 
é auente da margem esquerda do Rio Cação 
Vermelho, na região da Avenida do Contorno. Já o 
Rio Boi Branco, também auente da margem 

esquerda, drena uma área 5 km² e está localizado 
próximo às travessias da Estrada da Urucânia e à 
linha férrea. A sub-bacia do Rio Cantagalo 
apresenta uma área de drenagem de 7,67 km² e 
a sub-bacia do Rio Boi Branco, uma área de 5 
km².

 O Rio Cação Vermelho possui algumas 
importantes avenidas marginais em alguns 
trechos, como a Avenida canal, Avenida Hermínio 
Aurélio Sampaio e a Avenida do Contorno. As 
principais vias de circulação são: a Avenida Brasil, 
a Estrada Padre Guilherme Decaminada, a 
Estrada da Boa Esperança, a Estrada da Urucânia, 
a Avenida Cesário de Melo, a Avenida Antares, a 
Estrada das Pedras e a Estrada de Santa Eugênia.
A região da bacia do Cação Vermelho começou a 
ser povoada em meados do século XVI, a partir da 
região de Santa Cruz, mais precisamente, da 
Fazenda de Santa Cruz, também conhecida como 
Fazenda Imperial de Santa Cruz. Tal região foi 
administrada pelos Jesuítas e tornou-se um pólo 
de povoamento. Mais tarde, apareceu na 
localidade um novo núcleo de povoamento, no 
começo do século XIX. Este teve início na atual 
região da Paciência, onde se instalou o Engenho 
da Paciência, uma das mais antigas e importantes 
fazendas de cana-de-açúcar do Brasil à época. 
Mais tarde, com o advento da linha férrea, 
inaugurada em 1897, a Estação de Paciência 
trazia a aristocracia para visitar o local e, com isso, 
ocorreu o primeiro impulso de crescimento na 
região.
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 Esta estação é uma continuidade de um ramal 
da Ferrovia Central do Brasil, que tem sua origem a 
partir da Estação de Deodoro, inaugurada em 
1859. O ramal chegou a Realengo e a Campo 
Grande, em 1878, e, em 1897, a estação de 
Paciência foi criada. De forma linear, foram 
estabelecidos aglomerados urbanos em torno das 
estações, uma ocupação descontínua, em meio à 
enorme área rural.

 Contudo, foi efetivamente nas décadas de 
1950 e 1960 que se iniciou a real urbanização na 
região, com o surgimento de grandes loteamentos, 
como o Jardim Sete de Abril, a Vila Geni, o Jardim 
Vitória, dentre outros. Sendo implantado ainda, o 
Conjunto Jardim Palmares, na região próxima à 
Avenida Brasil; o Distrito Industrial de Palmares, na 
divisa entre Paciência e Campo Grande; e o 
Conjunto Manguariba, na divisa entre Paciência e 
Santa Cruz. 

 Cresceram, ainda, comunidades como as de 
Três Pontes, Divineia, Roberto Moreno e Nova 
Jérsei. Na década de 1960, foram criados distritos 
industriais, em Santa Cruz e em Campo Grande, 
o n d e  s e  i n s t a l a r a m  e m p r e s a s  c o m o 
Cosigua/Gerdau, Michelin e Vale Sul, entre outras. 
Ainda nesta época, mudanças promovidas pelo 
Governo Lacerda erradicaram favelas na Zona Sul 
e resultou na transferência de moradores para esta 
região, em conjuntos como os da Vila Kennedy, por 
exemplo.

 Na bacia do Cação Vermelho ainda 
prevalecem casario baixo e espaços vazios. A 
verticalização se apresenta em torno dos centros de 
Santa Cruz e Paciência, cuja distância de outros 
centros comerciais favoreceu uma centralidade 
relativamente acentuada nestes bairros. A despeito 

do dinamismo das atividades comerciais e 
industriais, ainda são encontradas extensas áreas 
com características predominantemente rurais, 
principalmente no bairro de Paciência.

 A região, porém, ainda apresenta deciência 
nos serviços de saneamento básico, principalmente 
de coleta e tratamento de esgoto sanitário, fazendo 
com que parte do esgoto siga in natura para 
córregos e rios. Para alavancar a prestação destes 
serviços nestes bairros, que fazem parte da Área de 
Planejamento 5 (AP5) do município, a Rio-Águas 
atua como ente regulador da concessão dos 
serviços de esgoto de 22 bairros da Zona Oeste. 

 As transformações ocorridas em Santa Cruz, 
ao longo destas últimas décadas, contribuíram para 
acelerar o processo de descaracterização 
paisagística do bairro. Foram feitos grandes aterros 
para a construção de avenidas e foi implantado o 
ramal ferroviário de Santa Cruz. Essas obras 
mudaram o escoamento natural das águas. O 
desmatamento acelerado, seja pela agricultura ou 
atividades mineradoras, contribui para a erosão 
dos solos. Todos esses processos causam o 
a s so reamen to  dos  seus  r i o s  auen te s , 
consequentemente, resultam na ocorrência de 
alagamentos. 
  
 A bacia do Cação Vermelho drena para a Baía 
de Sepetiba, por meio do Canal do Itá. Pode-se 
aferir que esta bacia, juntamente com o Rio 
Guandu, conhecido como Canal de São Francisco; 
Rio da Guarda, Canal do Itá (interligado com o rio 
Guandu-Mirim), Piraquê-Cabuçu, Portinho e 
Mazomba são os responsáveis diretos pelas 
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alterações de qualidade das águas que estão 
ocorrendo na Baía de Sepetiba.

 A manutenção da qualidade das águas desta 
baía justica-se por tratar-se de região de rara 
beleza paisagíst ica, possuindo 55 praias 
continentais e aproximadamente 40 praias 
insulares, com 49 ilhas e ilhotas. Apresenta, ainda, 
uma enorme gama de ecossistemas naturais, tais 
como restingas, mangues e costões rochosos.

 A bacia do Cação vermelho vem sofrendo 
processo de desmatamento, em parte devido à 
expansão da ocupação residencial e, em parte pelo 
p lant io  desordenado,  espec ia lmente de 
bananeiras. Os morros, situados entre a Avenida 
Brasil e o ramal ferroviário de Santa Cruz, 
apresentam grandes áreas impactadas. Esta 
situação se repete pelas serras da Paciência e do 

Cantagalo, sendo agravada a situação de 
qualidade pela exploração de granito ornamental 
que ocorre em diversos pontos, com geração de 
assoreamento em diversos pontos da rede de 
macrodrenagem da bacia.

 Para promover melhorias no esgotamento 
sanitário da região, a Rio-Águas executa obras de 
infraestrutura de esgoto por meio do projeto 
“Saneando Santa Cruz”, que contempla as bacias 
de Vala do Sangue, Paciência e Santa Cruz, 
localizadas na bacia hidrográca do Cação 
Vermelho. O projeto inclui ligações prediais, rede 
coletora, órgãos acessórios, elevatórias e a Estação 
de Tratamento de Esgoto de Santa Cruz. Estas obras 
estão em fase de conclusão e sua execução é 
anterior à concessão de esgoto na região. Após o 
término, os equipamentos serão operados pela 
concessionária Zona Oeste Mais Saneamento. 

 Canal do Itá
(Foto: José Diaz / Arquivo Rio-Águas)



Curso d'água Extensão (km)

 

Vertente
 

Foz Bairro (s)

SUB-BACIA DO RIO CAÇÃO VERMELHO E CANAIS DA BAIXADA DE SANTA CRUZ

Canal 2 do Cesarão

Canal 3 do Cesarão

Valão das Três Pontes

Valão Urucânia

Rio da Guarda 

ou Rio Itaguaí

Canal do Itá

Vala da Goiaba

Vala do Curtume

Canal do Arrastão

Vala do Sinal

Vala São Domingos

Vala da Divisa

Vala do Sangue

Vala do Bairro Caxias

Canal Villagran Cabrita

Rio Cosmos

Sem nome ocial 

Canal do 

São Fernando 

Auente do 

Canal do Itá 

   

0,8

1,0

1,2 

7,0

6,2

3,6

2,8

1,8 

2,5

2,9

1,2

2,8

1,0

2,3 

 

       

Avenida Canal 2

Estrada da Pedra

Rio Cantagalo

Serra da Paciência

Conuência Rio Cai 

Tudo e Rio Piloto (no 

município de Itaguaí)

Canal do Guandu

Campo do Sapicu

Sub-bairro 

São Benedito

Rua Felipe Cardoso 

Antigo curso 

do Rio Guandu

Canal da Preguiça

Matadouro 

Rua Dom Pedro I

Serra da Paciência

Centro de Santa Cruz

Área entre o Canal 

de São Fernando e o 

Canal São Francisco

Cemitério

 de Santa Cruz

Santa Cruz

Santa Cruz

Santa Cruz

Santa Cruz

Santa Cruz

Santa Cruz

Santa Cruz

Santa Cruz

Santa Cruz

Santa Cruz

Santa Cruz

Santa Cruz

Santa Cruz

Santa Cruz

Santa Cruz

Paciência

Santa Cruz

Santa Cruz

Santa Cruz

Canal 1 Cesarão

Canal 1 Cesarão

Rio Cação Vermelho

Rio Cação Vermelho

Baía de Sepetiba

Baía Sepetiba

Canal do Pau Flecha

Canal da Goiaba

Rio Cação Vermelho

Rio Cação Vermelho

Canal de 

São Fernando

Valão dos Bois 

(Mun. de Itaguaí)

Canal do Itá 

Rio Cação Vermelho

Rio Cação Vermelho

Vala da Goiaba

Canal de 

São Fernando
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Vertente
 

Foz Bairro (s)

SUB-BACIA DO RIO CAÇÃO VERMELHO E CANAIS DA BAIXADA DE SANTA CRUZ

Canal da Vale Sul 

Sem nome ocial   

Canal da Urucânia

Canal Henrique 

Gigante

Sem nome ocial   

Sem nome ocial    

Canal do Conjunto

 Antares

Sem nome ocial

Sem nome ocial

Sem nome ocial

Canal de São Francisco

Vala da Rua 

Pedro Colat

Canal de São Fernando

Canal da Irrigação

Área próxima 

à Indústria Vale Sul

Serra da Paciência

Área próxima ao 

Morro do Vale 

dos Palmares

Serra de 

Santa Eugênia

Serra de 

Santa Eugênia

Serra de 

Santa Eugênia

Cação Vermelho

Área próxima ao 

Conjunto Antares

Área próxima 

à Serra do Cantagalo

Área do 

Conjunto Cesarão

Rio Guandu

Canal do Itá

Canal da Irrigação

Conjunto Miécimo

 da Silveira

Canal da Ponte Branca

Canal do Agaí

Canal do 

Cação Vermelho 

Rio do 

Cação Vermelho

Rio do 

Cação Vermelho

Rua dos Bancários

Rio do 

Cação Vermelho

Rio Cantagalo

Rio Boi Branco ou 

Vala do Arrastão

Baía de Sepetiba

Canal do Guandu

Baía de Sepetiba

Canal de 

São Fernando

Baía de Sepetiba

Santa Cruz

Santa Cruz

Santa Cruz

Paciência

Paciência

Paciência

Santa Cruz

Paciênca

Paciência

Santa Cruz

Santa Cruz

Santa Cruz

Santa Cruz

Santa Cruz

2,1

3,2 

1,9

1,5

0,5

5,0

1,0

12,0

6,0
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Vertente
 

Foz Bairro (s)Curso d'água Extensão (km)

 

Vertente
 

Foz Bairro (s)

SUB-BACIA DO RIO CAÇÃO VERMELHO E CANAIS DA BAIXADA DE SANTA CRUZSUB-BACIA DO RIO CAÇÃO VERMELHO E CANAIS DA BAIXADA DE SANTA CRUZ

Canal da Irrigação

Canal do Guandu

Canal do Itá

Canal da Preguiça

Canal Santo Agostinho

Canal Pau Flecha

Vala Floriano Góes 

(Estrada Vítor Dumas)

Canal da Goiaba

Canal da Goiaba II

Canal Engenho do Piaí 

(Nova Sepetiba)

Vala da Vieira Ravasco

Vala da Rua Vieira 

de Campos

Canal da Ponte Branca

Canal Aterrado 

do Leme

Canal do Agaí

Canal da Três Pontes

6,0

13,0

13,2

0,4

1,7

3,5

1,8

3,9

1,8

0,8

1,8

3,0

8,2

5,0

3,0

1,2

Conjunto Miécimo

 da Silveira

Canal D. Pedro II

Área próxima à 

Estrada dos Palmares

Seropédica

Distrito Industrial 

de Santa Cruz

Canal da Goiaba

Estrada Vitor Dumas

Canal do Pau Flecha

Canal do Curtume

Canal da Goiaba II

Rua Felipe Cardoso

Rua Nestor

Distrito Industrial 

de Palmares

Serra da Paciência

Sub-bairro 

Linha de Austin

Santa Cruz

Canal de

 São Fernando

Baía de Sepetiba

Baía de Sepetiba

Vala da Divisa

Rio da Guarda

Rio da Flecha

Canal da Goiaba

Canal do Itá

Canal do Itá

Canal do Itá

Vala da Rua 

Vieira de Campos

Canal da Goiaba

Canal do Itá

Canal da 

Ponte Branca

Canal da Ponte Branca

Rio Cantagalo

Santa Cruz

Santa Cruz

Santa Cruz

Santa Cruz

Santa Cruz

Santa Cruz e 

Sepetiba

Santa Cruz

Santa Cruz

Sepetiba

Sepetiba

Santa Cruz

Santa Cruz

Paciência e 

Santa Cruz

Paciência

Paciência e 

Santa Cruz

Santa Cruz



Curso d'Água Extensão (km)

 

Vertente
 

Foz Bairro (s)Curso d'água Extensão (km)

 

Vertente
 

Foz Bairro (s)

SUB-BACIA SECUNDÁRIA DO RIO CAMPINHO

Rio Campinho

Rio do A

Canal Rua Tapes

Canal Carlos Werneck

8,0

2,8

0,5

1,0

Conuência do Rio 

do A e Rio Inhoaíba

Sub-bairro 

Santa Terezinha

Avenida Cesário

 de Melo

Avenida Cesário

 de Melo

Rio Guandu Mirim

Rio Campinho

Rio do A

Rio do A

Inhoaíba e 

Campo Grande

Campo Grande

Campo Grande

Campo Grande

Rio Papagaio

Rio Inhoaíba

Valão Central

Córrego das Rãs 

Sem nome ocial

Sem nome ocial

Sem nome ocial

Canal do Melo

Canal da Ponte B

Canal da Avenida

Ladário

Canal Santa Margarida

   

4,0

1,5

2,7

3,2

6,2

2,4

1,7

2,3

Serra de Inhoaíba

Abaixo da Serra

 de Inhoaíba

Abaixo da Serra

 de Inhoaíba

Sub-Bairro 

Vila São Jorge

Serra de Inhoaíba

Área próxima

 ao Distrito 

Industrial de Palmares

Área próxima ao 

Morro do Carapuçu

Sub-Bairro Ipatinga

Caminho do Tutóia

Rua 29 de março

Córrego das Rãs

Rio Campinho

Rio do A

Rio Inhoaíba

Rio Papagaio

Rio Campinho

Rio Campinho

Rio Campinho 

Rio Campinho

Rio Campinho

Inhoaíba

Inhoaíba

Inhoaíba

Cosmos e Inhoaíba

Inhoaíba

Santa Cruz

Campo Grande

Campo Grande

Paciência

Cosmos

Cosmos e 

Campo Grande
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Vertente
 

Foz Bairro (s)Curso d'água Extensão (km)

 

Vertente
 

Foz Bairro (s)

SUB-BACIA SECUNDÁRIA DO RIO DA PRATA DO MENDANHA

Rio da Prata 

do Mendanha

Rio Guandu do Sapê

Rio da Serrinha

Rio Guarajuba

Rio Barreiro

 

9,5

13,0

1,5

5,0

8,5

Conuência do Rio 

Guandu do Sena 

e Rio Guarajuba

Pico do Guandu/

Serra de Madureira

Serra de Madureira

Morro do Taquara

Rio Guandu Mirim

Rio da Prata 

do Mendanha

Rio Guandu 

do Sapê

Rio da Prata 

do Mendanha

Rio da Prata 

do Mendanha

Campo Grande

Campo Grande

Campo Grande

Bangu e 

Campo Grande

Campo Grande

Canal Avenida 

Paulo Afonso

Rio Guandu Mirim

Canal da AMBEV

Rio Cabenga

Rio Guandu do Sena

Rio Fundão

Rio Pecador

Rio Bica do Padre

 

1,8

10,0

3,0

2,6

3,0

4,2

2,1

1,5

Estrada 

do Mendanha

Conuência do 

Rio da Prata do 

Mendanha e 

Rio Guandu Sapê

Guandu mirim

Área entre a Estrada 

Guandu do Sapê

 e Av. Brasil

Conuência do Rio 

Fundão e Rio Pecador

Morro do Gericinó

/Serra do Gericinó

Serra do Mendanha

Serra do Mendanha

Rio Barreiro

Canal D. Pedro II

Rio Guandu Mirim

Rio da Prata

 do Mendanha

Rio da Prata 

do Mendanha

Rio Guandu do Sena

Rio Guandu do Sena

Rio Guandu do Sena

Campo Grande

Campo Grande

Campo Grande

Campo Grande

Bangu e 

Campo Grande

Bangu

Bangu

Bangu



Curso d'Água Extensão (km)

 

Vertente
 

Foz Bairro (s)

Curso d'Água Extensão (km)

 

Vertente
 

Foz Bairro (s)

Curso d'água Extensão (km)

 

Vertente
 

Foz Bairro (s)

Curso d'água Extensão (km)

 

Vertente
 

Foz Bairro (s)

SUB-BACIA SECUNDÁRIA DO RIO DA PRATA DO MENDANHA

DESAGUE NA BACIA DE SEPETIBA

Rio Jequitibá

Rio Cachoeira

Rio das Piabas

Rio Bananal

Rio dos Cachorros

Canal Parque Núbia

Canal de Manguariba

 

1,2

1,0

1,5

1,0

10,0

2,0

Serra do Mendanha

Morro do Guandu

Serra do Mendanha

Serra do Mendanha

Serra do Lameirão

Rua Mário do 

Carmo Castro

Área próxima ao 

Conjunto Manguariba

Rio Bica do Padre

Rio Guandu do Sena

Rio Bananal

Rio Guandu do Sena

Rio Barreiro

Rio dos Cachorros

Rio Guandu Mirim

Bangu

Bangu e 

Campo Grande

Campo Grande

Campo Grande

Bangu, Campo Grande 

e Santíssimo

Campo Grande 

e Santíssimo

Santa Cruz

Canal Major Freitas

Canal 1 Vilamar

Canal da Malária

1,0

1,5

0,5

Estrada do Piai

Travessa Larrubia

Rua Turis

Baía de Sepetiba

Baía de Sepetiba

Baía de Sepetiba

Sepetiba

Pedra de Guaratiba

Sepetiba
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Rio Piraquê-Cabuçu e sua bacia hidrográca

 Com base no Plano Diretor de Drenagem da 
Cidade do Rio de Janeiro (2014), a Bacia 
Hidrográca do Rio Piraquê-Cabuçu está 
localizada na região Oeste do município do Rio de 
Janeiro, sendo contribuinte da Baía de Sepetiba. 
Este rio nasce na Serra do Lameirão, no Parque 
Estadual da Pedra Branca e drena uma área de 108 
km², ao longo de um talvegue de 23 km, até 
desaguar na Baía de Sepetiba, percorrendo os 
bairros da Zona Oeste do município: Senador 
Vasconcelos, Campo Grande e Guaratiba. Outros 
bairros desta região, como Senador Camará, 
Santíssimo e Pedra de Guaratiba também estão 
inseridos, total ou parcialmente, na bacia 
hidrográca do Rio Piraquê-Cabuçu.

 O trecho inicial do curso d'água é denominado 
Rio Cabuçu, e percorre uma área de urbanização 
consolidada no bairro de Senador Vasconcelos, 
sendo composto por um canal de concreto ao longo 
da Rua Artur Rios e avenidas Dom Sebastião I e 
Belmiro Valverde. Este trecho apresenta duas 
importantes travessias, sob a Estrada do Cabuçu e 
Rua Olinda Elis. À jusante desta última, o Rio 
Cabuçu recebe, pela margem esquerda, o Rio 
Cabuçu Mirim, que drena uma área urbanizada de, 
aproximadamente, 2,2 km² no bairro de Campo 
Grande, por meio de um canal de concreto, ao 
longo da Avenida Mariana.

 Após a conuência com o Canal do Cabuçu 
Mirim, o Rio Cabuçu segue canalizado por um 
trecho de, aproximadamente, 1.500 metros, até a 
conuência, pela margem esquerda, como o Rio da 
Prata do Cabuçu, que drena uma bacia de 30 km², 
no bairro de Campo Grande, que encontra-se em 
processo de urbanização, com loteamentos 
parcialmente ocupados.

 A partir deste ponto, o Rio Cabuçu segue em 
canal natural por cerca de 3.500 metros, 
abrangendo toda a extensão da Avenida Guarabu 
da Serra, no bairro de Campo Grande, além de um 
trecho não urbanizado, até a travessia sob a 
Estrada do Mato Alto, que marca o limite entre os 
bairros de Campo Grande e Guaratiba. Após esta 
travessia, o rio segue em curso natural por meio de 
áreas de vegetação e pastagens, até a travessia sob 
a Estrada do Rio Aterrado, a partir da qual passa a 
ser denominado Rio Piraquê.

 Já na área de baixada, o Rio Piraquê segue em 
curso natural, por cerca de 4.000 metros, ao longo 
de um trecho parcialmente urbanizado, no qual 
recebe, pela margem esquerda, o Rio Consulado e, 
pela margem direita, o Rio dos Porcos, até a 
travessia sob a Avenida das Américas.

 O trecho entre a Avenida das Américas e a 
Estrada da Matriz é caracterizado pela conuência 
com o Valão das Cinzas, na margem esquerda, e 
pela ocupação irregular da margem direita, ao 
longo da via chamada “Rua Capelinha”. Esta 
ocupação irregular na margem direita se intensica 
à jusante da Estrada da Matriz, até o Canal do 
Jardim Garrido, já no limite da área alagada, na 
região da foz do Rio Piraquê. Este trecho nal, de 
área alagada, estende-se por cerca de 1 km, entre 
o Canal do Jardim Garrido e a Baía de Sepetiba.

 A região da bacia do Piraquê-Cabuçu foi 
inicialmente habitada por índios Picinguaba. Com a 
fundação da cidade do Rio de Janeiro, esse 
território passou a pertencer à grande Sesmaria de 
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Irajá, da qual foi desmembrada em 1673. A área foi 
doada pelo governo colonial a Barcelos Domingues 
e, no mesmo ano, foi criada a Paróquia de Nossa 
Senhora do Desterro, marco histórico da ocupação 
territorial da região.

 A  ocupação in i c ia l  fo i  bas i camente 
agropastoril, com o cultivo da cana-de-açúcar e a 
criação de gado bovino, com uma ocupação 
territorial lenta do nal do século XVI até meados 
do XVII. Como a região era uma área nitidamente 
rural, os aglomerados humanos, formados durante 
quase t rês  séculos ,  caram res t r i tos  às 
proximidades das fazendas e engenhos e às 
pequenas vilas de pescadores, ao longo da costa.

 Já no nal do século XVIII, surgiu na região a 
Freguesia de Campo Grande que foi próspera. Seu 
desenvolvimento urbano ocorreu a partir do núcleo 
formado no entorno da Igreja de Nossa Senhora do 
Desterro, cuja atração era a oferta de água do poço 
que existia perto da igreja. Em Campo Grande, a 
exemplo do que ocorreu em toda a cidade, o 
abastecimento público de água foi um fator de 
atração e desenvolvimento.

 A região começou a adquirir sua atual feição, 
a partir do processo de urbanização desencadeado, 
na década de 1960, e intensicado, a partir dos 
anos 70, que conseguiu transformar sua tradicional 
feição rural e pesqueira. Neste período, o vetor 
residencial suburbano foi acompanhado da 
instalação de atividades industriais e de serviços, 
expandindo a fronteira urbana e adensando 
demogracamente a região.

 Contudo, a região de jusante da bacia, em 
Guaratiba, ainda continuou com um crescimento 
populacional mais lento que a região de montante, 
em Campo Grande, mas tal situação vem se 
alterando a partir do início dos anos 200051.

 Com as alterações da ocupação da malha 
urbana, na região do Campo Grande, passaram a 
ser vericados problemas em relação à drenagem, 
por tal motivo, foi elaborado, no início dos anos 
de1990, um projeto de macrodrenagem que 
contemplava tanto esta região, quanto toda a Bacia 
da Baía de Sepetiba. Trata-se de um projeto 
elaborado por iniciativa da Secretaria Municipal de 
Obras da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e 
previa a dragagem, reticação e canalização de 
dez rios e canais, com uma extensão aproximada de 
110 km, construção de 13 pontes, 16 passarelas e 
30 km de vias marginais52. 

 O projeto serviu de base para um contrato de 
empréstimo entre a Prefeitura e a Caixa Econômica 
Federal, utilizando recursos do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviços - FGTS -, com o valor de 60 
milhões de dólares americanos, assinado no ano de 
1991 e que tinha em vista melhorar a descarga dos 
rios e canais da região, então comprometida na 
ordem de 70% de sua capacidade de escoamento.

 A dragagem do Cabuçu-Piraquê era, 
politicamente, a mais importante, pois o rio drena 

51- RIO DE JANEIRO, 2014. 
52- Ibidem.



o centro de Campo Grande, o bairro mais populoso 
da região e atravessa vários loteamentos como os 
de Jardim Maravilha, Magarça, Santa Clara, 
Vilamar e outros.

 Foram realizadas 70% das obras, sendo 
suprimidos 18.640 m² de manguezais ciliares, 
objeto de plano de recuperação, de acordo com 
parecer do IBAMA. Isto promoveu profundas 
alterações no escoamento supercial da região, 
não apenas com a ocupação de suas margens por 
populações de baixa renda, assim como resultou 
em alterações nos eventos de cheias.

 Além disso, a ocupação urbana da bacia 
hidrográca do Rio Piraquê-Cabuçu causou grande 
impacto com relação à poluição, por lançamentos 
irregulares de esgoto, geralmente, de origem 
doméstica, lançamento clandestino de lixo nas 
margens do rio, aterramento do mangue de forma 
irregular e ausência de infraestrutura de 
saneamento  bás i co ,  p r inc ipa lmente  em 
comunidades mais carentes. 
Este processo tem se agravado à 
medida que os limites territoriais 
de urbanização se ampliam e 
aumenta a densidade urbana, 
produzindo um ambiente mais 
d e g r a d a d o ,  a s s o c i a d o  à 
poluição uvial.

 O Rio Piraquê-Cabuçu 
apresenta, ao longo do seu 
curso, tipologias diferentes. No 
t r e c h o  s u p e r i o r,  o n d e  a 
o c u p a ç ã o  u r b a n a  e s t á 
consolidada, nos bairros de 
Senador Vasconcelos e Campo 

Grande, este é canalizado no trecho superior. Na 
parte média, localizada no bairro de Guaratiba, o 
rio é constituído de um canal natural ao longo de 
uma extensa área de loteamentos, que não estão 
totalmente ocupados. Finalmente, a parte baixa, 
também no bairro de Guaratiba, é caracterizada 
por uma área alagada de, aproximadamente, 1 km 
de extensão, com vegetação de característica de 
mangue, na região da foz, na Baía de Sepetiba.

 Os principais pontos de inundação desta bacia 
estão localizados nas seguintes áreas:

   Jardim Maravilha, em Guaratiba, situado na 
margem direita do Rio Piraquê, entre a Estrada do 
Rio Aterrado e Avenida das Américas.

   Trecho de ocupação irregular na margem direita 
do Rio Piraquê, entre a Avenida das Américas e 
Estrada da Matriz.

 Rio Piraquê-Cabuçu
(Foto: Blog Olho Verde - Biólogo Mario Moscatelli)



 A Baía de Guanabara possui uma superfície 
de, aproximadamente, 381 km², comportando o 
volume de água de 3 bilhões de metros cúbicos, 
circundado por um perímetro de 131km. A bacia 
hidrográca compreende uma superfície de 4.081 
km², apresentando topograa diversicada, sendo 
constituída por planícies, das quais se destaca uma 
grande depressão, denominada Baixada 
Fluminense; por colinas e maciços costeiros e pelas 
escarpas da Serra do Mar53.
 
 Os divisores de águas têm início no Pão de 
Açúcar e prosseguem pelas cristas da Serra da 
Carioca, dos Maciços da Tijuca e Pedra Branca e 
pelas serras de Madureira-Mendanha, Tinguá, do 
Couto, da Estrela, dos Órgãos, Macaé de Cima, 
Santana, Botija, Sambê, Barro de Ouro, Sapucaia, 
Caçorotiba, Tiririca e Grande, tendo seu trecho 

Bacia Hidrográca da Baía de Guanabara 

 Baía de Guanabara
(Foto: Arquivo Rio-Águas)

nal no Morro da Viração, em Niterói, nas 
proximidades da Fortaleza de Santa Cruz. 

 A Serra dos Órgãos se estende como um 
paredão abrupto e contínuo, com altitudes que 
oscilam entre 800 e 1800 metros, chegando a ter 
picos que ultrapassam 2.200 metros de altitude. A 
distância entre a Serra do Mar e o litoral é, em 
média, de 40 km, sendo que o trecho mais 
afastado ca na região nordeste do município. 
Esta barreira orográca é, em grande parte, 
responsável  pelas condições c l imát icas 
vericadas em toda a bacia54.

 Nos maciços litorâneos, localizados bem 
próximos ao mar, as altitudes são menores: entre 
400 e 1.000 metros, sendo que os localizados na 
região oeste - Serras da Tijuca e da Pedra Branca, 
são bem mais elevados que a Serra da Tiririca, 



que ca na região leste. A área de drenagem 
contribuinte à Baía de Guanabara limita-se a 
sudoeste com as bacias hidrográcas da baixada de 
Jacarepaguá e da Lagoa Rodrigo de Freitas; a oeste 
com a Bacia da Baía de Sepetiba, ao norte com a 
Bacia do Rio Paraíba do Sul (rios Piabanha e Dois 
Rios); a leste com as bacias dos rios Macaé e São 
João e a sudeste com as bacias das lagunas de 
Piratininga – Itaipu e Maricá.

 A Bacia Hidrográca da Baía de Guanabara 
abarca os maiores centros urbanos e concentra 
mais de 70% da população uminense, bem como 

a maioria das indústrias de maior porte. 

 Engloba a porção territorial mais desenvolvida 
do estado e grande parte da Região Metropolitana, 
que é formada por 16 municípios, sendo 10 
integralmente e 6 parcialmente nela contidos. No 
primeiro grupo, incluem-se os municípios de 
Duque de Caxias, Mesquita, São João de Meriti, 
Belford Roxo, Nilópolis, São Gonçalo, Magé, 
Guapimirim, Itaboraí e Tanguá e no segundo, os 
municípios do Rio de Janeiro, Niterói, Nova Iguaçu, 
Cachoeiras de Macacu, Rio Bonito e Petrópolis55. 

Curso d'Água Extensão (km)

 

Vertente
 

Foz Bairro (s)Curso d'água Extensão (km)

 

Vertente
 

Foz Bairro (s)

SUB-BACIA DO RIO SARAPUÍ

 A Bacia Hidrográca da Baía de Guanabara é composta pelos seguintes rios:

Rio Sarapuí

Rio das Sardinhas

Rio do Lúcio

Rio das Tintas

Rio Viegas

Rio do Registro

Riacho Cabral

Córrego da Água Azul

Rio Sanda

3.6

3.2

4.0

4.5

5.7

3.8

3.0

3.7

Serra de Bangu

Serrado Quitungo

Rua Cel. Tamarindo

Serra de Bangu

Serra de Bangu

Morro do Caranguejo

Serra do Quitungo

Serra do Gericinó

Rio Iguaçu

Rio Sarapuí

Rio Viegas

Rio Viegas

Rio Sarapuí

Rio Capivari

Rio Sardinhas

Rio do Registro

Rio das Tintas

Bangu

Bangu

Senador Camará 

e Bangu

Bangu

Bangu

Senador Camará

Bangu

Bangu

Bangu

53-SEMADS, 2001.
54- Ibidem.
55- Ibidem.
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SUB-BACIA DOS RIOS ACARI/PAVUNA/MERITI

Arroio dos Afonsos

Rio Acari

Rio Anchieta

7,0

20,0

3,5

Morro Barata

Morro Sandá

Morro do Carrapato

Rio Sapopemba

Rio São João 

de Meriti

Rio Pavuna

Jardim Sulacap, 

Campo dos Afonsos 

e Deodoro

Marechal Hermes, 

Barros Filho, 

Coelho Neto, 

Acari e Jardim América

Vila Militar, 

Parque Anchieta 

e Anchieta

Rio Caldereiro

Rio Calogi

Rio Cambuí

Rio Caranguejo

Rio Catarino

Rio das Pedras

Rio do Cabral

Rio do Pau

2,0

6,5

1,2

3,0

4,0

10,0

3,0

3,5

Morro do Barata e 

Morro do Carrapato

Jardim Monte Alegre

Morro do Sapê

Serra do 

Engenho Velho

Morro do Sandá

Serra Inácio Dias

/Morro do Cachambi

Morro do Periquito

Campo de Gericinó

Rio Meriti e 

Rio Acari

Rio Acari

Rio São João de Meriti

Rio Piraquara

Rio Acari

Rio Acari

Rio Pavuna

Rio Pavuna

Magalhães Bastos 

e Vila Militar

Deodoro, Guadalupe 

e Barros Filho

Vigário Geral

Realengo

Padre Miguel 

e Realengo

Vila Valqueire, 

Praça Seca, Campinho 

Oswaldo Cruz, 

Bento Ribeiro e Rocha

Realengo, Vila Militar 

e Parque Anchieta

Realengo 

e Parque Anchieta
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Vertente
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SUB-BACIA DOS RIOS ACARI/PAVUNA/MERITI

Rio dos Cachorros II

Rio Fontinha

Rio Lucas

Rio Marangá

3,0

2,0

3,0

3,0

Bairro de Coelho Neto

Vila Valqueire

Estrada de 

Parada de Lucas

União do Rio Meirinho

 e Rio Catarino

Rio das Pedras

Rio das Pedras

Canal da Pavuna

Rio Sapopemba

Irajá

Bento Ribeiro

Parada de Lucas, 

Rua Amaná e IBGE

Magalhães Bastos, Vila 

Militar e Deodoro

Rio Meirinho

Rio Ninguém

Rio Orfanato

Rio Piraquara

Rio Sanatório

Rio São João de Meriti

Rio Sapopemba

Rio Timbó Superior

3.1

2,0

4,0

6,0

3,5

6,0

3,0

5,0

Vila Vintém

Rua Maria Lopes

 (Madureira)

Morro da Bica

Morro do Barata 

(Serra de Bangu)

Madureira

Canal da Pavuna

União dos 

Rios Marangá

 e Arroio dos Afonsos

Morro do Inácio Dias

Rio Maringá

Rio das Pedras

Rio das Pedras

Rio Meriti

Rio das Pedras

Rio da Guanabara

Canal de Acari

Rio das Pedras

Realengo e 

Magalhães Bastos

Quintino, Madureira 

e Oswaldo Cruz

Praça Seca, Campinho, 

Madureira e 

Oswaldo Cruz

Realengo e 

Magalhães Bastos

Turiaçu e 

Rocha Miranda

Parque Anchieta, 

Anchieta, Pavuna, 

Jardim América 

e Vigário Geral

Deodoro e 

Marechal Hermes

Quintino Bocaiúva
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Foz Bairro (s)Curso d'água Extensão (km)

 

Vertente
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SUB-BACIA DOS RIOS ACARI/PAVUNA/MERITI

Rio Valqueire

Vala da 

Favela do Acari

Vala do 

Comendador Guerra

2,0

3,5

Morro do Cachambi

Parque Acari

Estrada de Botafogo 

próximo ao 

Morro da Pavuna

Rio Tinguí

Rio Acari

Rio Pavuna

Vila Valqueire 

(ao longo da 

Av. Jambeiro)

 e Marechal Hermes

Acari

Pavuna

Rio dos Cachorros I

Vala da Serra

Canal da 

Cancela Preta

Curso d'água da Rua 

Sebastião Drummond

Canal do Ninguém

Canal da Pavuna

Canal Ceasa

Vila Vintém

Parque Acari

Estrada de Botafogo 

próximo ao 

Morro da Pavuna 

 

Quintino Bocaiúva

Rio Pavuna

Rio Acari

Rio Piraquara

Rio do Pau

Rio Pavuna

Rio das Pedras

Rio São João 

de Meriti

Rio Acari

Irajá/Jardim América

Realengo

Padre Miguel

Anchieta

Quintino Bocaiúva

Pavuna

Colégio e Irajá
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Vertente
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Curso d'Água Extensão (km)

 

Vertente
 

Foz Bairro (s)

Curso d'água Extensão (km)

 

Vertente
 

Foz Bairro (s)

Curso d'água Extensão (km)

 

Vertente
 

Foz Bairro (s)

SUB-BACIA DO RIO IRAJÁ

SUB-BACIA DO RIO RAMOS

Rio Irajá

Rio Arapogi

Rio Quitungo

Rio Escorremão

Rio Bicas

Valão de Trolley

Rio Nunes

Canal da Penha

Canal Castelo Branco

Canal do Curtume 

Carioca/ Canal Gruçaí

7,5

1,8

3,2

3,0

1,5

0,8

4,0

4,0

0.9

0.8

Serra do Juramento 

(Próximo à Estrada 

de Irajá) e Vaz Lobo

Serra do Juramento

Entre Serra 

do Juramento

 e Morro do Caricó

Vertente Norte da 

Serra da Misericórdia

Serra da Misericórdia 

Serra da Misericórdia 

e Morro do Caricó

Canal de Irajá

Canal de Irajá

Rua Quito

Baía de Guanabara

Rio Irajá

Rio Irajá

Canal da Penha

Rio Irajá 

Canal da Penha

Baía de Guanabara

Baía de Guanabara

Canal da Penha

Vicente de Carvalho, 

Irajá, Brás de Pina 

e Cordovil

Brás de Pina

Vila Cosmos, 

Vila da Penha, 

Brás de Pina 

e Cordovil

Penha

Irajá

Olaria

Olaria

Penha e 

Penha Circular

Brás de Pina

Penha, Av. Brasil

 e Rua Panamá

Rio Ramos

Rio Marmita

2,2

1,5

Serra da Misericórdia

Rua Uranos, 

entre a Estação

 de Ramos e 

Bonsucesso

Baía de Guanabara

Rio Ramos

Ramos e Maré

Ramos e Maré
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SUB-BACIA DO CANAL DO CUNHA

Rio Faria Timbó

Rio Timbó

Rio Faria

Rio Faleiro

Rio Méier

Rio dos Frangos

Rio Jacaré

3,8

8,6

2,0

2,8

2,5

2,5

7,0

União dos 

Rio Faria e Timbó

Serra do Juramento

Serra dos Pretos Forros

Quintino Bocaiúva

Morro Boca do Mato

Serra dos Pretos Forros

Serra Matheus

Canal do Cunha

Rio Faria Timbó

Rio Faria Timbó

Rio Faria

Rio dos Frangos

Rio Faria

Canal Cunha

Higienópolis, 

Bonsucesso

 e Manguinhos

Cavalcanti, 

Tomás Coelho, 

Engenho da Rainha, 

Inhaúma 

e Higienópolis

Água Santa, 

Piedade, Encantado, 

Engenho de Dentro

 e Inhaúma

Piedade, 

Abolição e Pilares

Méier, Todos os Santos 

e Engenho de Dentro

Engenho de Dentro

Jacarepaguá, 

Lins de Vasconcelos, 

Engenho Novo, 

Jacaré e Jacarezinho
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SUB-BACIA DO CANAL DO CUNHA

Rio Salgado

Rio Dom Carlos

Sem nome ocial   

2,8

2,3

Serra dos Pretos Forros

Barreira do Vasco

Rio Jacaré

Canal do Cunha

Rio Salgado

Méier, Cachambi 

e Jacarezinho

Caju

Maria da Graça, 

Rua Miguel de 

Cervantes e 

Rua Barcelona

Canal do Cunha

Canal de Manguinhos

Canal de Benca

Canal do Eixo 300

Canal de Bento 

Ribeiro Dantas

Canal do Eixo 500

Canal do Fundão

 

2,3

1,0

1,7

0,9

0,6

Rio Jacaré

Canal do Cunha

Morro do Timbau

Morro do Timbau

Morro Amorim

Final do 

Canal do Cunha

Canal do Fundão

Canal do Cunha

Estação de Triagem

Canal do 

Cunha próximo 

ao Canal do Fundão

Canal do Eixo 300

Canal do Eixo 300

Baía de Guanabara

Manguinhos

Manguinhos

Benca

Marginal à 

Linha Amarela 

Caju, Avenida Bento 

Ribeiro Dantas 

e Vila do Pinheiro

Maré

Espaço entre a 

Ilha do Fundão e a foz 

do Canal do Cunha – 

Seguindo 

a Linha Vermelha
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Bacia Hidrográca do Canal do Mangue - Rios Joana, Maracanã, 
Trapicheiros, Comprido e Papa-couve

 Segundo Charles Julius Dunlop (1963), a 
palavra “mangue” signica planta da família das 
mirtáceas – a “Eugênia Nítida”. Também se atribuiu 
a “mangue” todo o alagadiço em que se encontra 
essa planta. No Rio de Janeiro, deu-se o nome de 
Mangue ao imenso pântano que se estendia do 
Rocio Pequeno (depois Praça Onze de Junho) para 
cima.

 A necessidade de sanear a grande área da 
Cidade Nova, foco de mosquitos e infecções, 
propiciou a ideia de se construir no Governo de D. 
João VI, um canal navegável – do Rocio Pequeno à 
Ilha de João Damasceno ou dos Melões, 
alargando-se a vala que, ainda em 1820, servia à 
navegação de barcos e balsas. Nada se fez nesse 
sentido naquela época, levantando-se, porém, 
sobre o mangue uma ponte para a passagem do 
monarca e sua comitiva, da Quinta da Boa Vista, 
em São Cristóvão, para o Paço Real na cidade.

 Noronha Santos (1943) destaca que, por 
decreto de 16 de junho de 1835, cou a 
Municipalidade autorizada a demarcar, no mangue 
da Cidade Nova, o local para um canal, mercados e 
abertura de praças e ruas, nos terrenos 
pertencentes à Marinha do Governo do Império. 

 Dos projetos mais exequíveis, em condições de 
melhor servirem ao interesse público, pode-se 
registrar o de Aureliano de Souza e Oliveira 
Coutinho, futuro Visconde de Sepetiba, em 1838 – 

 56- AZEVEDO, 1877.

e que facultaria ampla drenagem do canal a ser 
construído. Araújo Viana, em uma de suas crônicas 
publicadas no “A Notícia” (24 de dezembro de 
1901), discrimina a proposta apresentada naquele 
ano, na qual os possuidores de terrenos no 
mangue, de um e outro lado da Rua do Aterrado ou 
São Pedro da Cidade Nova, cariam obrigados a 
aterrá-los no prazo de dois anos e caso não o 
zessem perderiam a posse dos terrenos.

 O governo municipal trataria de aforar os 
demais terrenos vazios a quem os quisesse tomar 
sob aquelas condições. Aconselhava o proponente 
que se desse início a construção de um canal 
paralelo à Rua do Aterrado, ligando-o ao mar, 
terminando na praça ou Rocio Pequeno – e tendo 
um braço que se estenderia ao local destinado à 
Casa de Correção. Seriam arborizadas as 
alamedas do canal, erguidas nas ruas laterais 
residências e pontes de acesso de uma a outra 
margem.

 Em abril de 1853, fundamentou o Dr. Roberto 
Jorge Haddock Lobo uma proposta sobre a obra 
desse canal e cooperou para que a Câmara 
Municipal dirigisse, naquele ano e no seguinte, 
representações ao governo, lembrando a utilidade 
e importância da obra, de acordo com Manoel 
Duarte Moreira de Azevedo56.
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 Em 26 de novembro de 1855, participou o 
ministro do Império à municipalidade da obra. O 
Barão de Mauá havia se encarregado de construir 
por administração 50 braças do Canal do Mangue. 
Em 21 de janeiro de 1857, lançou-se a primeira 
pedra do canal, na presença do ministro, do 
empreiteiro e de outras pessoas. Transcorridos três 
anos, inaugurou-se, em 7 de setembro de 1860, o 

Canal do Mangue, que custou 1.378 contos de 
réis, tendo sido as obras dirigidas pelo 
engenheiro inglês William Gilbert Ginty57.

 Em 1869, o industrial João Eduardo Lajoux 
propunha-se a prolongar o canal até o mar e 
rearborizar as suas alamedas, conforme as 
indicações ministradas pelo Dr. José Pereira Rego 
(Barão de Lavradio), segundo Noronha Santos.

 Canal do Mangue
(Foto: José Diaz / Arquivo Rio-Águas)

 57- Ibidem.
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 A comissão de melhoramentos do Rio de 
Janeiro, constituída pelos engenheiros Francisco 
Pereira Passos, Jerônimo Rodrigues de Morais 
Jardim e Marcelino Ramos da Silva, opinava em seu 
relatório, de 1875, que se zesse uma galeria 
coberta e se prolongasse o canal, de um lado em 
direção ao mar e de outro, até o Bairro do Andaraí – 
de modo a converter em realidade o primitivo 
projeto que aconselhara a sua abertura. De algum 
modo, o parecer da comissão de melhoramento 
reetia a proposta que, em 4 de março de 1871, 
apresentara à Câmara Municipal.

 Em maio de 1876, de acordo com o contrato 
de 12 de fevereiro daquele ano, iniciou-se o 
assentamento do gradil para fechar as duas 
margens e desobstruir o lodo, “cujas exalações 
envenenavam a atmosfera”. Neste mesmo ano, 
uma comporta junto à Ponte dos Marinheiros 
também foi instalada, provavelmente, para evitar 
problema com maré alta.

 Para a ativação do aterro dos pântanos 
próximos ao canal e prolongamento deste, várias 
propostas foram aceitas pelo Governo Imperial. A 
primeira dessas concessões pertencia ao Dr. 
Possidônio de Carvalho Moreira – autorizado a 
arrasar o Morro do Senado e a aterrar os pântanos, 
terrenos de mangue e acrescidos, compreendidos 
entre aquele morro e as ruas Conde d'Eu, Estácio de 
Sá e Visconde de Itaúna e daí, pela Rua São 
Cristóvão até o mar. A segunda concessão foi dada 
ao engenheiro Luiz Rafael Vieira Souto e outros, 
autorizando-os a aterrarem a área compreendida 
entre as ilhas dos Melões e das Moças – e a 
arrasarem a nível os morros existentes nas referidas 
ilhas e parte do Morro do Pinto – rodeando com um 

cais essa parte do litoral. Regularizariam, além 
disso, o curso do Canal do Mangue – até o Hospital 
dos Lázaros. A execução desses melhoramentos, 
durante a lgum tempo,  cou adiada em 
consequência de litígio entre os concessionários.

 Ponderava, em 1884, o engenheiro Antônio 
de Paula Freitas em sua memória acerca do 
saneamento da cidade, sobre o plano de 
continuação do canal, que deveria ser refeito e 
melhor estudado, em virtude da canalização dos 
rios que nele desembocavam, a m de não se 
repetirem as inundações como as de fevereiro de 
1882 e de 1883. Aconselhava, portanto, obras de 
engenharia que reunissem em um só, os leitos dos 
rios originários do Rio Comprido, da Tijuca e do 
Andaraí – o Iguaçu dos antigos ou Rio Comprido, o 
Maracanã e o Joana.

 No relatório do engenheiro Jules Jean Rèvy, 
apresentado em 28 de julho de 1886 ao ministro do 
Império, conselheiro Barão de Mamoré, sugeria 
outros planos em torno do saneamento do canal.

 Em 31 de outubro de 1891, o Ministério do 
Interior e Justiça encaminhou à Municipalidade 
vários projetos que em diferentes épocas haviam 
sido submetidos à deliberação do governo e, entre 
esses, os seguintes: Arrendamento do canal – para 
nele serem construídos um estabelecimento 
balneário, habitações e dormitórios higiênicos; 
Avenida – que da Praça da República alcançaria o 
canal, daí partindo dois boulevards – um para 
Tijuca e outro para Cascadura; Mercado – à 
margem do canal e Boulevard – compreendendo as 
alamedas do canal e estabelecimento de um 
grande mercado, ocupando as duas margens.
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 A utilização das alamedas marginais para 
desafogar o tráfego de veículos, pelas ruas Senador 
Euzébio e Visconde de Itaúna, foi adotada pelo 
engenheiro Silva Teles, diretor das obras 
municipais58.

 No quadriênio presidencial do Dr. Francisco de 
Paula Rodrigues Alves o antigo projeto de 
prolongamento do canal até o mar foi incorporado 
ao plano das obras custeadas pelo Governo 
Federal.

     A 1 de maio de 1905 inauguraram-se as obras 
de um trecho do canal.

    A 12 de outubro de 1907 trafegaram no viaduto 
erguido sobre o canal, os primeiros comboios da 
Estrada de Ferro Central do Brasil.

 O prolongamento do Canal do Mangue até o 
Cais do Porto, projetado e começado sob o 
Governo de Rodrigues Alves, foi uma das grandes 
realizações do Ministro da Viação, Lauro Müller. 
“Em quatro anos de governo – escreve Gastão 
Pereira da Silva – Rodrigues Alves fez mais que o 
segundo Império em meio século59.

 Canal do Mangue
(Foto: Halley Pacheco - Wikipedia )
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SUB-BACIA DO CANAL DO MANGUE

Rio das Bananas

Rio Papa-Couve

Rio Maracanã

Rio São João

Rio Trapicheiros

Rio Joana

Rio Andaraí

Riacho Excelsior

Rio Perdido

Rio dos Cachorros

Rio Comprido

Rio Agostinho

Rio Cascata

 

2,5

3,0

9,6

6,3

5,9

1,2

1.9

2.2

2,1

4,6

1,5

1,0

Serra da Carioca

Alto da Boa Vista

Morro do Excelsior

Serra da Carioca

Morro do Elefante

Serra do Andaraí

Morro da Caveira

Morro do Elefante

Serra da Formiga e 

Morro do Sumaré

Rua Agostinho

Vertente Noroeste 

do Morro da Formiga

Rio Catumbi

Canal do Mangue

Rio Maracanã

Rio Maracanã

Rio Maracanã

Rio Joana

Rio Jacó

Rio Jacó

Rio Joana

Canal do Mangue 

Rio Maracanã

Rio Comprido

Santa Teresa, 

Catumbi e 

Cidade Nova

Alto da Boa Vista, 

Tijuca, Maracanã 

e Praça da Bandeira

Alto da Boa Vista

Tijuca e 

Praça da Bandeira

Grajaú, 

Andaraí, Vila Isabel 

e Maracanã

Andaraí

Grajaú

Grajaú

Vila Isabel e Maracanã

Alto da Boa Vista,

 Santa Teresa, 

Rio Comprido 

e Praça da Bandeira

Alto da Boa Vista 

e Tijuca

Tijuca

Rios 
de Janeiro

90



 Rio Maracanã
(Foto: Arquivo Rio-Águas)
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Rio Carioca
 Pelas palavras 
do escritor Alceu 
A m o r o s o  L i m a , 
e n t e n d e - s e ,  n a 
teoria e na prática, o 
papel do primeiro 
manancial de água 
da cidade do Rio de 
J a n e i r o :  " M u i t o 
antes de existir o Rio 
de Janeiro existe o 
Rio Carioca".

 A existência do Rio Carioca está intimamente 
relacionada à história da cidade do Rio de Janeiro. 
Próximo à foz natural dele, foi construída, 
possivelmente em 1503, a mando de Gonçalo 
Coelho, uma feitoria que caria marcada na 
memória da cidade. 

 Antigos documentos relatam que o Carioca 
era bem mais caudaloso e pelo seu curso subiam 
canoas em direção ao interior, que traziam 
produtos das chácaras situadas no Vale das 
Laranjeiras. A desembocadura do rio com o mar, 
onde hoje há a Praia do Flamengo, servia como 
fonte de abastecimento às embarcações que, a 
partir do descobrimento, pela ausência de Porto, 
lançavam suas âncoras na Baía de Guanabara, daí 
a primeira denominação do rio: Aguada dos 
Marinheiros36. 

 Existem discussões a respeito das origens do 
nome Carioca, entretanto, uma das explicações 
mais difundidas seria a de que os indígenas 
Tamoios, que viviam na região, passaram a chamar 
esta feitoria de “akarioka” e, com o passar do 
tempo, o rio passou a ser identicado pelo nome 
“Carioca”, termo que daria nome não só ao rio, 

mas também aos habitantes da cidade. Outra 
explicação relaciona ao nome do rio é a vinda de 
uma aldeia Tupinambá, que existia no aclive do 
outeiro da Glória. Tal aldeia, chamada de Karîoka, 
foi mencionada pelo francês Jean de Léry em seu 
relato sobre a França Antártica37. 

 O Carioca foi o rio que abasteceu a cidade 
séculos atrás. As águas desse rio foram canalizadas 
e desviadas já nos séculos XVII e XVIII, durante a 
construção do Aqueduto da Carioca. O aqueduto, 
depois de terminado, alimentava várias fontes e 
chafarizes do Rio de Janeiro, no período colonial. 
Uma das principais dessas fontes localizava-se num 
largo no centro da cidade, o que deu origem ao 
nome do Largo da Carioca. O rio foi, durante toda a 
época colonial, a principal fonte de água doce para 
a população. Para levar a água até o atual Largo da 
Carioca, foi construído um aqueduto. A construção 
existe até a atualidade, sendo hoje facilmente 
percebida por meio dos “Arcos da Lapa”. 

 Na contemporaneidade, o rio, que nasce na 
Floresta da Tijuca, corre em sua maior parte 
canalizado abaixo das ruas do Cosme Velho e 
Laranjeiras até encontrar a Baía de Guanabara, em 
sua foz na Praia do Flamengo. Um dos poucos 
lugares onde é possível ver o rio passar a céu aberto 
é em um local conhecido como Largo do Boticário, 
no Cosme Velho. As águas do rio, que já foram 
potáveis e abasteceram a cidade, hoje vem sendo 
poluídas ao longo de seu curso de tal modo que 
suas águas precisam passar por uma estação de 
tratamento antes de chegarem à Baía de 
Guanabara: a Unidade de Tratamento de Rio do 
Flamengo, que trata as águas do Rio Carioca, que 
chegam à praia, e é operada pela Fundação Rio-
Águas38. 
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 Vista aérea do Rio Joana durante a
 obra do Reservatório da Praça Niteroí

(Foto: Arquivo Rio-Águas)
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 Rio Joana
(Foto: Arquivo Rio-Águas)

OBS: As informações que se encontram na tabela em branco não tem denição de nome ocial ou não foi determinada sua extensão.  



 A Bacia Hidrográca do Canal do Mangue 
(BCM), nas suas várzeas mais baixas, resultou das 
obras de recuperação de terrenos de manguezais, 
brejos, lapas temporárias e alagadiços no litoral da 
Ba ía  de  Guanabara ,  conforme desc r i to 
anteriormente. Tais terrenos de baixadas 
recuperadas contêm grande parte da atual planície 
exutória desse canal.

 O resultado dessa atuação antrópica, 
desenvolvida há mais de cem anos, visava 
recuperar áreas de desmontes e aterros para 
urbanizá-las tendo em vista o desenvolvimento 
urbano da cidade do Rio de Janeiro. Isso levou a 
profundas modicações nos s is temas de 
escoamentos atuais na Bacia do Canal do Mangue, 
tanto nos escoamentos superciais quanto nos 
subterrâneos, notadamente nas áreas dos estirões 
nais das calhas uviais urbanas.

 Com a nova ordenação urbana do início do 
século, os escoamentos uviais passaram a ser 
reunidos em dois canais articiais principais (braços 
de mar) que concentraram as vazões uviais em 
calhas hidráulicas para poder escoar grandes 
enchentes: a calha do Canal do Mangue e a calha 
do Canal de Maracanã que desemboca no Canal 
do Mangue em seu estirão nal junto à Baía de 
Guanabara, próximo ao atual Cais do Porto.

 Reunindo o s i s tema uv ia l  d isperso 
antecedente - os rios Catumbi ou Papa-Couve; 
Comprido; Trapicheiros; Maracanã e Joana - com 

As Sub-bacias da Bacia do Canal do Mangue60:

58- Ibidem.
59- SANTOS, 1943.
60- RIO DE JANEIRO, 2000.

desembocaduras nais no Canal do Mangue, as 
grandes enchentes passaram a ocorrer com maior 
regularidade e intensidade, tanto mais pesadas e 
impactantes  quanto  maiores  os  índ ices 
pluviométricos e o nível de antropização das bacias 
contribuintes, agora centralizadas em um exutório 
único na Baía de Guanabara (Canal do Mangue).

Na ocorrência de pesadas precipitações, a nova 
conformação potamográca, resultante dos 
trabalhos urbanísticos do início do século, passou a 
constituir sério problema ambiental, o qual cada 
vez mais se agravava com o desenvolvimento 
urbano e ocupacional das áreas de contribuição 
hídrica da bacia. Os principais rios que compõe a 
bacia do Canal do Mangue são o Joana, o 
Maracanã, o Trapicheiros, o Rio Comprido e o 
Papa-Couve (ou Catumbi).

Rios 
de Janeiro

96

 Rio Papa-Couve
(Foto: Arquivo Rio-Águas)



 O Rio Joana nasce junto ao Pico do Andaraí 
Maior, na Reserva Florestal do Grajaú, na altitude 
aproximada de 600 m, no bordo oeste da Bacia do 
Canal do Mangue. Denomina-se Rio Perdido em 
seu estirão inicial. Após receber o Rio Jacó, vindo de 
vertente vizinha ao sul, passa a chamar-se Joana. 
Acima da conuência com o Jacó, a bacia do Joana 
é quase toda ocupada por mata nativa densa e 
vegetação arbustiva.

 Descendo o Grajaú, o curso d'água torna-se 
uma galeria urbana percorrendo área bastante 
consolidada, vindo a reaparecer como canal aberto 
na conuência das ruas Barão de Mesquita e 
Maxwell, no Andaraí, já tendo recebido o Rio 
Andaraí, vindo do morro e favela do mesmo nome. 
Deste ponto em diante desce o Joana recebendo as 
águas de drenagem dos bairros do Andaraí, Santa 
Isabel e parte da Tijuca, bem como da Serra do 
Engenho Novo, até um pouco antes do cruzamento 
com a linha ferroviária da Supervia, junto à UERJ, 
onde ele volta a correr capeado. Sua foz é na 
conuência com o Rio Maracanã, em frente à 
Estação de São Cristóvão, na cota 1,63 m, após uir 
por 7900 m.

 O Rio Maracanã drena uma área levemente 
inferior ao Joana, mas é um curso d'água um pouco 
mais extenso, com 8,5 km de comprimento. O 
nome advém do tupi-guarani, maraka'nã, que 
signica papagaio. Recebeu esse nome na época 
da chegada dos portugueses, pois seus arredores 
foram habitados por várias espécies dessas aves. 
Ele nasce junto à Pedra do Conde, na Floresta da 
Tijuca, com cota aproximada de 730 m, de onde 
desce percorrendo a Reserva Florestal da Tijuca até 
atingir o Largo da Usina, aproximadamente na cota 
80 m, recebendo auentes de ambas as margens 
no seu estirão superior, entre eles o Rio São João. 

 A partir daí, o rio corre em calha mais 
aprofundada, com alturas acima de 4,00 m, em 
região de fundo rochoso e com muros laterais em 
alvenaria de pedra, drenando os bairros da Usina e 
Muda, adjacentes a vertentes montanhosas muito 
arborizadas e ainda pouco ocupadas, até os morros 
do Borel e Formiga. Deste trecho em diante, os 
r i s c o s  a m b i e n t a i s  s e  i n c r e m e n t a m , 
signicativamente, pela ocupação humana. Nessa 
região é que ele recebe, na Muda, os rios Agostinho 
e Cascata, dois de seus mais importantes auentes 
pela margem direita. 

 Lá pela cota 20,00 m, o rio, já bem pouco 
aclivoso e totalmente revestido, passa a ser 
margeado pela Avenida Maracanã, na Tijuca, até a 
sua foz, na conuência com o Joana, em frente à 
Estação de São Cristóvão.

 O Rio Maracanã, ao mesmo tempo que é o 
mais extenso curso d'água natural da Bacia do 
Canal do Mangue, curiosamente é o que apresenta 
menor índice decapeamento: dos seus 8,5km, 
apenas 720m, aproximadamente, correspondem a 
galerias subterrâneas.

 O Rio Trapicheiros é o principal eixo de 
drenagem do bairro da Tijuca. Ele nasce na Reserva 
Florestal da Tijuca (cota 300 m), abaixo do Alto do 
Sumaré e a meia altura das vertentes da Serra do 
Sumaré, ao sul da conuência das ruas Uruguai e 
Conde de Bonm. Suas nascentes são pouco 
ocupadas, apesar de compreendidas entre as 
comunidades dos Complexos da Formiga e 
Salgueiro. A cobertura orística dessa região, na 
quase sua totalidade, é por mata nativa densa.  
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 A antropização maior do curso d'água é a 
partir da Rua Henry Ford, onde o rio torna-se uma 
galeria que só vai reaparecer como trecho aberto, 
salvo em trechos isolados (o maior deles atrás da 
Praça Saens Peña), na Rua Heitor Beltrão com 
Marques de Valença, ao lado da Igreja São 
Francisco Xavier. 

 Entre esse ponto e a Rua Henry Ford, o Rio 
Trapicheiros é integralmente modicado de sua 
natureza uvial original, com mudanças abruptas 
na forma das seções e na direção do leito, 
embocaduras e cruzamentos hidraulicamente 
inadequados, passagens sob edicações, 

endicamentos nas margens, assoreamento e 
deposição de lixo na calha, etc. Nesse trecho, ele 
drena os morros do Salgueiro e Turano, à sua 
direita.

 Finalmente, este rio volta a percorrer longo 
trecho capeado após seu cruzamento com a Rua 
Professor Gabizo (próximo à Praça Afonso Pena), só 
reaparecendo como canal à céu aberto após a 
passagem, ao lado da Praça da Bandeira e seu 
cruzamento, logo à frente, sob a ponte ferroviária 
da Supervia. Daí em diante, o Trapicheiros segue 
aberto até novo cruzamento ferroviário sob o 

 Rio Trapicheiros em obras
(Foto: José Diaz / Arquivo Rio-Águas)



terminal de Estação da Leopoldina, de onde, mais 
uma vez contraído e capeado, ui para seu 
deságue no Canal do Maracanã, à Rua Francisco 
Eugênio, com cota do fundo - 0,37 m, após uir por 
5900 m.

 Deve-se dizer que antes de passar pela Praça 
da Bandeira, atrás do Instituto de Educação, há um 
grande extravasor do Rio Trapicheiros, que passa 
enterrado sob a Rua Barão de Iguatemi, a linha do 
Metrô e o Viaduto dos Pracinhas, até seu deságue 
no Canal do Mangue, ao lado do Rio Comprido. De 
fato, o leito histórico do Rio Trapicheiros é o que 
corresponde a esse braço direito que se inicia sob a 
Rua Barão de Iguatemi. Como se vê, o Rio 
Trapicheiros possui desenho complexo e não 
planejado, sendo profundamente antropizado nos 
3900.
 
 O Rio Comprido é o que drena o bairro de 
mesmo nome, também parte do Estácio (margem 
direita) e da Tijuca (margem esquerda). Nasce na 
Serra do Sumaré, junto ao Morro do Sumaré, 
aproximadamente na cota 590 m, em área de mata 
nativa. Já na cota 150 m, se nota a pesada ação de 
ocupação por comunidades que se estabeleceram 
às suas margens. Desse ponto para baixo, o curso 
d'água desce a Serra do Sumaré até encontrar a 
Avenida Paulo de Frontin, que o margeia até seu 
deságue no Canal do Mangue, abaixo do Viaduto 
dos Pracinhas. Junto à Avenida Paulo de Frontin, o 
Rio Comprido corre quase sempre aberto, num 
desenho reto, em canal revestido. Após uir por 
4500 m, o curso d'água encontra o Canal do 
Mangue na cota -0,56 m.

 Há uma galeria extravasora na margem 
direita do Rio Comprido, uns 200 m abaixo do 
cruzamento com a Rua João Paulo II. Esse duto 
extravasor segue paralelo ao trecho capeado nal 
do rio principal, e seus deságues se dão, lado a 
lado, no Canal do Mangue.

 O Rio Papa-Couve, também conhecido como 
Rio Catumbi, já nasce em região antropizada, no 
Morro do Catumbi, logo abaixo da Rua Almirante 
Alexandrino (na cota 160 m), em Santa Teresa. De 
fato, esta bacia acha-se praticamente toda 
urbanizada, correspondendo ao bairro do 
Catumbi. Sua região aclivosa é ao sul, no 
Complexo da Favela do Catumbi, onde ele nasce.

 Após percorrer cerca de 600 m como um canal 
aberto e ambientalmente degradado, na 
conuência com a Rua Eliseu Visconti, ele se torna 
praticamente uma galeria de águas pluviais, e 
assim permanece até o deságue no Canal do 
Mangue, na cota 0,28m, a uns 200  m a oeste do 
Monumento ao Zumbi, na Avenida Presidente 
Vargas. Sua extensão total é de 2900 m.

 Há um duto extravasor no Rio Papa-Couve, 
junto à sua passagem pela Rua Frei Caneca. Esse 
extravasor segue paralelo ao curso d'água original 
e deságua no Canal do Mangue, cerca de 200m à 
jusante do seu deságue principal. A sub-bacia do 
Catumbi é a mais oriental do Canal do Mangue, 
fazendo divisa com os bairros de Santa Teresa e 
Fátima.
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 A Bacia Hidrográca do Canal do Mangue foi 
foco do Programa de Controle de Enchentes da 
Grande Tijuca, cujas obras ocorreram entre 2012 e 
2019. Trata-se de obras que visaram reduzir os 
riscos das históricas inundações na região, uma 
reivindicação de décadas dos moradores da Tijuca 
e dos bairros adjacentes. 

 A construção dos reservatórios subterrâneas 
foi a solução técnica encontrada pela prefeitura 
para receber a água das chuvas e reduzir as cheias 
dos principais rios da bacia, servindo para 
amortecer os grandes volumes no pico da chuva, 
principalmente no período mais chuvoso, durante o 
verão. A água é armazenada e liberada de forma 
controlada, evitando enchentes. Os conhecidos 
“piscinões” cam no subsolo das praças da 
Bandeira (18 milhões de litros); Niterói (58 milhões 
de litros) e na Varnhagen (42 milhões de litros).

  O primeiro deles, da Praça da Bandeira, saiu 
do papel em 2013, minimizando os transtornos em 
um dos eixos viários mais importantes da cidade, 

Obras recentes de controle de enchentes na Bacia do Canal do Mangue

que liga o Centro à Zona Norte. O outro foi 
construído sob a Praça Niterói (composto por três 
módulos internamente) e inaugurado em outubro 
de 2015. Sobre o piscinão foi construída uma 
ampla área de lazer para os moradores, com 
quadras de esportes e academia de ginástica ao ar 
livre. E em junho de 2016, foi inaugurado o 
reservatório na Praça Varnhagen, na Tijuca. 

 A Fundação Rio-Águas é responsável pela 
operação desses equipamentos, que juntos têm a 
capacidade de armazenar 118 milhões de litros de 
água de chuva. Sobre eles, as praças foram 
devolvidas totalmente revitalizadas, mantendo na 
região áreas de lazer apreciadas pelos cariocas. 

 Ainda nesta bacia, uma intervenção de 
Engenharia, sem precedentes na cidade, também 
foi realizada, nos últimos anos, e entregue em 
2019: o desvio do curso do Rio Joana, que criou um 
deságue independente para este rio, diretamente 
na Baía de Guanabara, a m de reduzir os 
alagamentos na Grande Tijuca.

 A obra de desvio do rio, que teve início em 
2012, abrange a extensão de 3.412 metros, sendo 
2.400 metros de túnel, que representa o maior 
túnel de drenagem em área urbana do país; e mais 
1012 metros de galeria. 

 Reservatório da Praça da Bandeira
(Foto: José Diaz /Arquivo Rio-Águas)
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RIOS 
ESCONDIDOS

 DA CIDADE DO 
RIO DE JANEIRO 

 Enseada de Botafogo
(Foto: Arquivo Prefeitura do Rio)



Falar sobre a história dos rios da cidade do Rio de 
Janeiro é, na verdade, se aventurar em 
curiosidades, descobertas e características que, 
desde a época do Brasil Colônia, instigam qualquer 
pesqu isador.  Os  r ios  car iocas  guardam 
peculiaridades interessantes. Muitos valeram de 
curso náutico para transporte de passageiros e 
cargas, outros serviram como canais de drenagem 
e de irrigação de fazendas de cana-de-açúcar, café 
e chá. Outros, até mesmo, faziam parte de uma 
estratégia náutica para se burlar a tributação das 

Por Francisco Carrera61 

O presente trabalho objetiva promover um resgate histórico dos rios da cidade do Rio 
de Janeiro que já tiveram grande importância para o cotidiano carioca. Escolhemos rios 
que já não são mais vistos, porém, ainda permanecem nos subterrâneos da cidade, na 
memória histórica, folclórica e cultural da cidade. Estes cursos hídricos ainda mantêm 
funções ambientais relevantes para a drenagem das águas pluviais e para o controle de 
enchentes e alagamentos. O conhecimento dos aspectos históricos dos cursos d'água é 
importante para promover educação ambiental e a preservação do patrimônio carioca. 

Uns deixaram seus nomes na geograa e na história, e eles eram o Berquó e o 
Banana Podre, ainda navegáveis em canoas quando os engordava o mau tempo, há 
um século. Outros eram pobres os de água anônimos, mas as diculdades que 
causavam ao trânsito de pedestres e carruagens não eram menores, porque também 
exigiam que sobre êles se colocassem pontes ou pontilhões62.

RIOS ESCONDIDOS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO – UMA ABORDAGEM HISTÓRICA 
DE RIOS CANALIZADOS QUE JÁ FORAM DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA A CIDADE

Palavras-chave: Rio Berquó, Rio Banana Podre, Rio Papa-Couve, rios, canais, cidade do Rio de Janeiro.

61-Advogado, mestre em Direito da Cidade pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), urbanista e paisagista, escritor, professor de Direito Ambiental do 
IBMEC e da EMERJ, presidente da Comissão de Direito Municipal da OAB-RJ e especialista em serviços ecossistêmicos.
62- Apud BRASIL, Gerson, 1965..
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mercadorias às margens da Baía da Guanabara. 
Boa parte destes rios cariocas, hoje, está 
totalmente canalizada, muitos abrigam-se nos 
subterrâneos da cidade e não são mais vistos pela 
população, cando esquecidos. Dentre estes, 
escolhemos três importantes cursos hídricos, que 
atualmente estão sob regiões de grande 
importância para a cidade. São eles: os rios 
Berquó, Banana Podre e Papa-Couve. Neste artigo, 
destacamos suas características, peculiaridades e a 
história da cidade com estes rios.

Rios Berquó e Banana Podre – Navegar é preciso, nas águas de Botafogo  



 Falar um pouco dos rios do bairro de Botafogo 
é uma tarefa quase impossível sem citar títulos de 
nobreza, nomes importantes e de personalidades 
de destaque na história da cidade do Rio de 
Janeiro.

 Este lugar, tão aprazível para a nobreza do 
século XIX e tão bucólico para os senhores das 
grandes chácaras da localidade, dependia 
exclusivamente de dois grandes rios da região. O 

 O bairro de Botafogo, no início do século XIX, 
ganhou um destaque especial pela presença de 
inúmeras  au tor idades  da  época .  Já  no 
seiscentismo, a nobreza percorria os sinuosos 
caminhos do bairro, principalmente às margens 
dos seus dois principais rios, o Berquó e o Banana 
Podre. Com a fundação do Engenho de Açúcar do 
Rei, na Gávea, e ainda a Fábrica de Pólvora da 
Corte, hoje localizada no Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro, o local passou a ser de grande atração 
para os nobres da cidade. O primeiro caminho 
criado, em direção a estas fábricas, foi o de São 
Clemente, criado na fazenda, de mesmo nome, em 
homenagem ao Dr. Clemente Martins de Matos, 
vigário- geral do Rio de Janeiro, que possuía no seu 
interior, uma pequena capela erguida por devoção 

“(...)Terras pouco habitadas e mal cultivadas, atravessam-nas dois rios, o Berquó e o 
Banana Podre. O primeiro dêles descia do morro de São João ou da Saudade e 
desaguava onde depois os clubes de regatas Botafogo e Guanabara construiriam seus 
pavilhões e o segundo, procedente do Corcovado, ia à procura do mar, onde o 
Conselheiro José Bernardo Figueiredo teria sua vasta chácara, perto da hoje Marquês 
de Olinda. (...) Uns deixaram seus nomes na geograa e na história, e eles eram o 
Berquó e o Banana Podre, ainda navegáveis em canoas quando os engordava o mau 
tempo, há um século. Outros eram pobres os de água anônimos, mas as diculdades 
que causavam ao trânsito de pedestres e carruagens não eram menores, porque 
também exigiam que sobre êles se colocassem pontes ou pontilhões63. 

63- Apud BRASIL, Gerson, 1965.
64- Op.cit. p. 10.

 O Carioca, para abastecimento de água e 
saneamento. E o Berquó, para a infraestrutura e até 

Rio Berquó, que nascia na vertente do morro de São 
João e desaguava na Baía de Guanabara; e o 
Banana Podre, que nascia no alto do maciço do 
Corcovado, recebia contribuições de riachos da Rua 
Icatu, Rua Viúva Lacerda e do morro Dona Marta e, 
em traçado sinuoso, se dirigia à sua foz, na Baía de 
Guanabara, na altura do Mourisco - onde também 
ca a foz do Rio Berquó. Ambos os rios ainda estão 
plenamente em atividade, porém, totalmente 
canalizados e subterrâneos. 

ao Santo do mesmo nome.

 No bairro, também residiram representantes 
da família real, como Dona Carlota Joaquina — 
com o mau humor que lhe era peculiar —, em um 
famoso casarão, na esquina da Rua Marquês de 
Abrantes com Praia de Botafogo, à beira mar, além 
da residência na Rua das Laranjeiras, na famosa 
“Casa da Rainha”, atual Parque Guinle. O Rio 
Berquó, no início da formação da cidade, 
concorreu, inclusive, com o famoso Rio Carioca, em 
nível de importância, porém, cada um com suas 
peculiaridades. 

Rios 
de Janeiro

105



Rio Berquó, no interior do Cemitério de São João Batista (Fotos do autor)

64-Rio Berquó: nasce nas encostas que se erguem em direção ao Corcovado, em Botafogo, e no mesmo bairro deságua no mar. Na maré cheia, canoas e faluas o subiam 
por uma extensão superior a um quilômetro, até a altura da atual Rua Real Grandeza, na localidade chamada Olaria. Em meados da década de 1870, começou sua 
reticação. Entre 1903 e 1906, foi canalizado, por ordem do prefeito Pereira Passos. Hoje, é um rio subterrâneo. Rio Banana Podre: tem nascentes nos mesmos lugares do 
Berquó. Mais meandros do que o outro, não era tão favorável à navegação. Também foi connado ao subsolo por ordem de Pereira Passos. Originalmente, antes de chegar 
ao mar, passava pela Lagoa de Dona Carlota, aterrada. 
(FERREIRA, Jorge de Faria, Rios. Em maior ou menor medida, todos os rios da Guanabara sofreram degradação e drásticas intervenções, como a reticação dos cursos, o que 
acelera a correnteza e contribui para o arrasto de sedimentos. 
Disponível em: http://www.portalbaiadeguanabara.org.br/portal/especiais/item/56-rios?tmpl=component&print=1.)

65- A pesquisa foi desenvolvida por alunos do curso de Pós-graduação em Direito Ambiental, da Universidade Cândido Mendes, sob a minha coordenação. Promovemos 
uma pesquisa junto à Administração do Cemitério São João Baptista até conseguirmos encontrar o Sr. Geraldo Magela, um dos mais antigos coveiros do local. Este trabalho 
também se estendeu a outros rios da cidade do Rio de Janeiro. Dentre as descobertas, durante a pesquisa, estão: um cais de atracação e escadas de acesso a lavatório de 
roupas, do século XIX, no Rio Maracanã; e elevatória reclusa que destinava as águas do Maracanã às instalações da antiga fábrica da Companhia Souza Cruz, no bairro da 
Usina. Os relatos da pesquisa fazem parte do estudo intitulado “Rios do Rio”, ainda não publicado. 
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mesmo para navegação até as glebas do entorno 
da laguna de Sacopenapã, atual Lagoa Rodrigo de 
Freitas64.
 Antes da sua canalização, o Berquó percorria 
as glebas da Fazenda Clemente e auxiliou no 
traçado da atual Rua Álvaro Ramos, conhecida 
naquela época por “Caminho do bergó”. O Berquó, 
até hoje, segue subterrâneo pela Álvaro Ramos até 
a sua foz, na Praia de Botafogo. Ainda podemos 
encontrar parte da calha de um de seus 
contribuintes, ainda descoberto, no interior de uma 
sepultura no Cemitério de São João Batista. Mas, 

somente consultando a administração do 
cemitério, é que pode-se  ir até o local. Na verdade, 
o rio continua subterrâneo, escondido pelas lápides 
eternas do Cemitério São João Batista. Graças ao 
Sr. Geraldo Magela, coveiro do local há mais de 30 
anos, conseguimos localizar o Berquó, durante a 
pesquisa65, ainda com águas límpidas, que são 
utilizadas para a limpeza manual das lápides e 
sepulturas.



 Já o Banana Podre tinha o curso extremamente 
sinuoso, uma vez que percorria as encostas do 
morro do Corcovado, pelo interior de chácaras e 
casarões que ali se encontravam, principalmente, 
nos fundos da Rua São Clemente. Em alguns 
pontos, o Banana Podre impedia o acesso dos 
moradores às suas residências. A atual Rua 
Marquês de Olinda cava literalmente intransitável, 
durante as cheias do Banana Podre, fato que levou 
o então famoso Dr. Carlos Fernandes Eiras a 
solicitar a construção de uma ponte de madeira e 
instalação de trilhos para auxílio à composição e 
mobília de sua clínica, instalada ao nal desta rua, 

66- Na linguagem indígena, Catumbi signica rio na sombra ou sombreado. Entretanto, segundo Agenor Lopes de Oliveira, autor da Toponímia Carioca, editado em 
1935, o termo Catumbi seria uma corruptela (palavra que, por abuso, se escreve ou pronuncia erradamente) de catú-huú-ybyi, ou "atoleiro muito fundo", formado pelos 
elementos catú-"muito", huú-" lameiro, lodo, detritos "eybyi-"oco, côncavo, seco". O escritor Brasil Gerson, renomado historiador do Rio de Janeiro e famoso pelo livro 
Histórias das ruas do Rio, relata uma importante citação do naturalista austríaco João Emanuel Pohl, que veio ao Brasil na comitiva da Imperatriz Leopoldina, e armava 
que o bairro do Catumbi era um dos lugares mais insalubres da cidade. "Com o ar úmido que se origina em março, época do saguaceiros, e que penetra na roupa e cobre 
de ferrugem os artigos de ferro e aço" – escrevi ao austríaco na sua viagem traduzida por Teodoro Cabral e editada pelo INI–"é preciso ter cautela com os resfriados, 
especialmente no subúrbio de Catumbi no mangal de São Diogo". (MATOS, Mauro, 2005). 

Foz dos rios Berquó e Banana Podre, na Baía de 
Guanabara, na Praia de Botafogo (Foto do autor)

local onde até hoje pode-se encontrar o famoso 
Chalé Olinda, muito frequentado pela Princesa 
Isabel.
 
 Pode-se localizar nascentes contribuintes do 
Rio Banana Podre, ao nal, no alto da Rua Viúva 
Lacerda e na Rua Icatu, no bairro de Humaitá. Ali, 
encontramos, durante uma visita para a pesquisa, o 
Banana Podre com suas águas um pouco mais 
limpas e recebendo muita carga de esgotos 
clandestinos, durante o seu curso, além de 
contribuições de galerias pluviais, seguindo, 
canalizado por todo o trecho até a sua foz, na Praia 
de Botafogo, juntamente com o Rio Berquó.

O Rio Papa-Couve, sob os passos do samba
na Marquês de Sapucaí

 Quem poderia imaginar que, sob a Avenida 
Marquês de Sapucaí, a internacionalmente famosa 
Passarela do Samba, há um rio que já foi de grande 
importância para a colonização e ocupação da 
cidade do Rio de Janeiro? Isso mesmo, embaixo da 
Sapucaí corre o Rio Papa-Couve, que juntamente 
com o Rio Catumbi e Coqueiros, desce as vertentes 
da Serra da Carioca e deságua em sua foz, no 
Canal do Mangue.

 Residir no bairro do Catumbi era uma proeza 
para poucos, pois o local era habitado pela nata da 
sociedade dos séculos XVIII e XIX, tendo em vista 
que a região era próspera na produção de 
engenhos de açúcar e a lavoura de café também 
era servida pelas águas dos rios Catumbi, Papa-
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Couve e Coqueiros.  O Catumbi foi um rio de 
grande importância histórica para a cidade, na 
língua Tupi seu nome signica “água do mato 
escuro ou rio sombreado66”, certamente em razão 
da formação geográca do vale do Catumbi. 

 Sua nascente estava situada no morro de 
Paula Mattos, no bairro de Santa Teresa, na 
vertente para o bairro do Catumbi. Hoje, por conta 
das obras realizadas pelos governadores Carlos 
Lacerda, Negrão de Lima e Chagas Freitas, a região 
foi literalmente cortada pela construção do Viaduto 
31 de Março, que liga o Túnel Santa Bárbara ao 
bairro de Santo Cristo.

 Durante estas obras, a região foi totalmente 
devastada, muitas residências destruídas e o 
histórico de um legado cultural perdido. Alguns 
cursos hídricos foram literalmente cortados ao meio 
pelas obras de urbanização, dentre estes, o Rio 
Catumbi, que nascia na vertente do morro de Paula 
Mattos, no atual bairro de Santa Teresa, e 
encontrava o Rio Papa-Couve, no vale do Catumbi. 
Daí em frente, este rio nomeia-se como Catumbi e 
prossegue até o Canal do Mangue. A região era 
tomada por áreas úmidas, principalmente, em 
razão da alta concentração de águas das vertentes 
da Serra da Carioca. O local era, inclusive, segundo 
os moradores mais antigos, denominado de “Zona 
do Agrião”, em razão das várzeas de seu entorno. 

67-“No encanamento de Maracanã fazem-se indispensáveis dois reservatórios, no lugar de Catumbi, para que grande parte da população desta cidade não continue a 
beber uma água carregada de goma de argila e de muitos outros corpos heterogêneos e pesados, que, pelo contínuo movimento das águas, não podem precipitar-se; cada 
um destes reservatórios deve ter cinco braças de comprimento, 2 ½ de altura e 12 palmos de largura, tudo pela parte interna, a m de dar capacidade para 9.792 pés 
cúbicos d'água, ou 14.688 barris, quantidade maior, que o fornecimento de dois dias para suprimento do chafariz de Catumbi e Campo (Lavadeira); a despesa com esta 
obra calculada em 8:088$; a construção, porém, do seu encanamento sobe a 436:590$, ou,    sendo    o    conduto    feito    de    chumbo,    a    323:500$000.   Durante o 
ano de 1839, no encanamento do Maracanã, zeram-se 3.570 pés cúbicos de escavações; de alicerce e sapatas 1.290; de muralhas 9.641, de pegões 1505, de meio o 
500 palmos, de emboço 4.059, de reboques 3.870, de cobertura de lajes de alvenaria 310, de bordadura 2.454 palmos quadrados; assentaram-se 277, que formarão de 
novo encanamento 554 palmos e tijolos de ladrilho 1.136; fez-se um grande tanque para depósito das areias no Rio Comprido e dois arcos circulares com 11 palmos de 
corda e quatro de altura; desobstruíram-se 3.224 pés cúbicos de diferentes desmoronamentos; assentaram-se 175 calhas de madeira, tendo cada uma 20 palmos de 
comprimento; 76 pontaletes, 62 travessões, 34 grades, diversos gatos e pau de prumo; calafetaram-se e brearam-se por fora 157 calhas e 97 escarvas; assentaram-se 168 
tábuas de passadiço, repararam-se algumas calhas e todas elas, bem como o madeiramento respectivo, foram alcatroados: nalmente consertou-se o madeiramento das 
águas férreas” (Relatório Assis Coelho). (CORRÊA, Magalhães, 1935)

 O Rio Catumbi, apesar de hoje não ser mais 
visto, já foi um rio de grande importância para o Rio 
de Janeiro, a partir de meados do século XVIII. Este 
rio fez parte das obras de saneamento, realizadas 
pelo militar Paulo Fernandes Vianna67, que foi 
responsável por diversas intervenções de 
saneamento na cidade. Uma de suas maiores 
obras foi a construção do Aqueduto do Catumbi, 
que retirava água da “Cova da Onça”, atual Rua 
Barão de Petrópolis, no Rio Comprido, e a levava 
até o Chafariz do Lagarto, e ao Chafariz do 
Catumbi, ambos instalados na Rua Frei Caneca, 
em frente ao Batalhão de Choque da Polícia Militar, 
ao lado do Sambódromo. 

Deságue do Rio Papa-Couve no Canal do Mangue
(Foto:Arquivo Rio-Águas)
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 Atualmente, o Rio Catumbi é constituído de 
águas pluviais drenadas pelas ladeiras do morro de 
Paula Mattos, e das águas do Rio Papa-Couve, que 
atingem as galerias pluviais do Rio Catumbi, sob a 
atual rua do mesmo nome. Na verdade, após 
diversas obras de urbanização, no bairro, o Rio 
Catumbi perdeu a sua fama e o Papa-Couve 
assumiu o seu lugar. 

 O Rio Papa-Couve nasce na Serra da Carioca, 
e desce pelas ruas Navarro e Itapiru, seguindo 
canalizado sob as vias Catumbi, Marquês de 
Sapucaí e desaguando no Canal do Mangue, na 
Avenida Presidente Vargas, na altura da Cidade 
Nova, quase em frente ao prédio do Edifício 
Presidente. 

 Este rio também recebe as águas do Rio 
Coqueiros (hoje canalizado) que verte pelas 
encostas do morro da Coroa (Serra da Carioca até 
o Vale do Catumbi). O bairro do Catumbi já foi um 
dos mais nobres bairros da cidade do Rio de 
Janeiro, famoso por suas chácaras nas encostas e 
suas fazendas de cana-de-açúcar na planície e por 
moradores ilustres, como Pixinguinha, Machado de 
Assis, dentre outros. Na verdade, o bairro do 
Catumbi está cercado de morros. De um lado o 
antigo morro do Barro Vermelho, hoje, Morro da 
Mineira e Morro de São Carlos, e do outro lado, o 
morro de Paula Mattos, situado no bairro de Santa 
Teresa, local onde ca a Igreja da Irmandade de 
Nossa Senhora das Neves, antiga área de 
propriedade da família Mattos, em que pode-se 

69- Até então, os dejetos eram guardados nas residências, em barris. A remoção dos barris cheios se fazia, normalmente à noite, quando escravos, carregando os barris à cabeça, cruzavam a 
cidade até terrenos baldios ou o mar, onde a imundície era despejada. Um comerciante inglês que viveu no Rio, entre 1808 e 1818 relata que, em muitos casos, esses barris eram esvaziados 
diariamente, em outros, apenas uma vez por semana, dependendo do número de escravos disponíveis (e, necessariamente, da quantidade de usuários do mesmo barril). Se ocorresse desabar 
uma chuvarada, a carga era despejada em plena rua, deixando-se, à enxurrada, a tarefa de levá-la ao mar. O conjunto escravo-barril era apelidado de tigre, em razão do aspecto dos 
carregadores. Transbordamentos iam deixando rastros no corpo do homem que, assim, cava com listras sinuosas. Conta Manoel de Macedo(o autor de A Moreninha) que um viajante francês, 
demorando-se por alguns dias no Rio, ouviu, de patrícios, queixas dos incômodos tigres que, frequentemente, corriam pelas ruas à noite. Algum tempo depois, veio a publicar um livro de viagens 
em que relatava: "Na cidade do Rio de Janeiro, capital do Império do Brasil, feras terríveis, os tigres, vagam, durante a noite, pelas ruas...". (Disponível em: http://rio-
curioso.blogspot.com.br/2008/01/os-tigres-do-rio_02.htmlacesso em11.10.2014) 

ainda encontrar ruas com o calçamento original, de 
pedras de pé de moleque, com um talvegue no 
centro da via para correrem as águas pluviais. Esta 
estrutura pode ser hoje observada na Ladeira do 
Viana e na Rua Santo Alfredo, ambas pavimentadas 
com estes calçamentos. Esta modalidade de 
drenagem pluvial, deriva do costume da época 
(meados do século XVII), no qual os “Tigres69” 
lançavam os barris com dejetos nos talvegues, 
durante chuvas fortes, para levá-los com as 
correntezas até as águas da Baía de Guanabara. 

 Na época de seca, o trajeto dos “Tigres” era 
feito durante a madrugada e com muita rapidez. Os 
escravos corriam ladeira abaixo, com as ânforas e 
jarros superlotados de dejetos e os lançavam nas 
águas da Guanabara. A corrida era para que o mau 
cheiro não viesse a incomodar os moradores da 
região. Outra curiosidade interessante era que este 
mesmo caminho no centro da rua, que se chamava 
“talvegue”, deu origem a um nome bastante 
popular na cidade, o “meio o”. Esta palavra 
nasceu em razão do o de água que corria pelo 
talvegue, no meio da rua. A ideia era urbanizar os 
caminhos, conduzindo o o d´água para os cantos 
das calçadas e passeios, levando-se, assim, a 
metade do o que corria no meio da rua para cada 
canto da via. Daí, a ideia de o pela metade ou 
meio-o d´água. 

 O autor deste artigo nasceu e viveu sua 
infância na Ladeira do Viana, na residência de nº 7, 



um sobrado em estilo eclético, datado do nal do 
século XIX, no bairro de Santa Teresa, logo abaixo 
do Largo das Neves, no antigo morro de Paula 
Mattos ou do Neves. Com a vinda dos bisavós do 
autor de Pontevedra e de Vigo, na Galícia, Espanha, 
o local foi totalmente descaracterizado, e, hoje, 
ainda é um sobrado, com terraço, em estilo eclético 
e modernista. Toda a área foi de propriedade do 
Comendador Francisco Ferreira das Neves. No alto 
do morro de Paula Mattos, atual Largo das Neves, 
local onde foi erguida a Irmandade de Nossa 
Senhora das Neves, de 1860, em homenagem à 
Virgem das Neves, que milagrosamente fez nevar 
no Monte Esquilino, em Roma, em pleno verão, no 
dia 5 de agosto do ano de 363. 

 Tanto a Ladeira do Viana quanto a Rua Santo 
Alfredo possuem o antigo “talvegue”, destinado a 
conduzir as águas pluviais das cabeceiras do morro 
de Paula Mattos até o vale do Catumbi, onde 
encontram o Rio Papa-Couve. Até hoje, é muito 
comum, assistir as “enxurradas” durante os 
grandes temporais, com a água que desce de Santa 
Teresa, por meio destas vias. Na década de 1980, 
no século passado, os moradores organizaram um 
movimento destinado ao tombamento do 
calçamento colonial, com objetivo de preservar a 
identidade e a cultura do lugar. À época, foram 
promovidos mutirões para a recuperação do 
calçamento da rua, que estava em péssimo estado 
de conservação. Além dos mutirões, o movimento 
também teve o apoio do escritor Pedro Nava, que 
intercedeu junto ao prefeito da Cidade do Rio de 

Janeiro, Roberto Saturnino Braga, para o 
tombamento denitivo do calçamento e do 
talvegue de ambas as ruas. 

 A vitória do movimento foi extremamente 
promissora, sendo uma das últimas ruas da cidade, 
onde ainda pode-se encontrar o calçamento em  pé 
de moleque original, com o talvegue funcionando a 
todo vapor, durante fortes chuvas. O tombamento 
foi realizado pelo Decreto Municipal nº 5.812 de 9 
de maio de 198670. As águas destas ladeiras 
terminam por desaguarem nas galerias do Rio 
Papa-Couve, no vale  do  Catumbi. Infelizmente, 
em razão da construção do Túnel Santa Bárbara e 
do Viaduto de 31de Março, que liga a Zona Norte à 
Zona Sul da cidade, a drenagem natural das águas 
pluviais do morro de Paula Mattos para o Catumbi 
cou totalmente prejudicada, indo, na verdade, 
terminar no asfalto das vias construídas, deixando 
muito material no local (lama, barro e resíduos). 
Nada muito diferente da época dos “Tigres”. 
Naquela época, até uma pequena marchinha foi 
criada para tipicar a conduta de lançar dejetos no 
talvegue da rua, que assim dizia: “Iá- Iá -iôiô, sai da 
frente que lá vai cocô71”.

 Já no início dos anos de 1950, outra 
marchinha também cou muito famosa na região, 
principalmente em razão das grandes enchentes do 
Catumbi, de autoria de Rutinaldo e Norival Reis e 
cantada pela eterna Emilinha Borba: “Quando 
chove em Catumbi é um chuá, só sai de casa quem 

70-DECRETO 5.812, de 9 de maio de1986.  Determina o tombamento do bem cultural: a pavimentação tipo pé-de-moleque da Rua Santo Alfredo e da Ladeira do 
Viana ,no bairro de Santa Teresa.  (Disponível em:
http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4722991/4121088/023DECRETO5812PavimentacaoRuaSantoAlfredoeLadeiradoViana.pdf. Acesso em 31.08.2020.)

71-Apud LIMA, Ivana Stolze. Cores, marcas e falas. Disponível em:
 http://acervos.casaruibarbosa.gov.br/externo/. Acesso em 31.08.2020 Rios 
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souber nadar..”(Emilinha Borba,1952); “Choveu, 
choveu, choveu, choveu Catumbi, encheu...Se na 
Cidade está chuviscando...No “Catumbi estou 
nadando...” (Rutinaldo e Norival Reis,1953).

 As enchentes e transbordamentos do Rio 
Catumbi ensejaram a sua canalização, por 
iniciativa do governador Carlos Lacerda. Porém, as 
obras não foram lá tão ecientes, pois em dias de 
grandes temporais, a região do bairro do Catumbi 
e adjacências é vitimada pelas cheias, que, às 
vezes, atingiam cerca de 60 cm de linha d´água.
 

 Já o Rio Papa-Couve nasce nas vertentes da 
Serra da Carioca, hoje, bairro de Santa Teresa, no 
alto da Rua Navarro, nas proximidades da Favela 
do Fallet. No nal da Rua Navarro, pode-se 
localizar alguns respiradouros e coletores de águas 
pluviais, que comprovam a passagem do Rio Papa-
Couve por esta região, até encontrar a Rua Itapiru, 
passando pela Rua Doutor Agra (ainda visível) e a 
galeria da Rua Catumbi. E daí até a sua foz, no 
Canal do Mangue. A sua única área ainda 
descoberta está localizada no interior da sede do 
Educandário Nossa Senhora de Nazaré, na Rua Dr. 
Agra, no Catumbi.

Rua Padre Miguelinho (Foto de Augusto 
Malta,1904), com o “Talvegue ao centro”, ao 
nal, avistando-se o Vale do Catumbi, com 

destaque para a entrada do Cemitério de São 
Francisco de Paula

Rio Papa-Couve, em seu último 
trecho descoberto, no interior 

das Instalações do Educandário 
Nossa Sra. De Nazaré, na Rua 

Dr. Agra, no Catumbi 
(Foto do autor)

Imagem da Rua Santo Alfredo, em Santa 
Teresa, com calçamento pé de moleque e 
o talvegue ao centro, destinado a conduzir 

os dejetos que eram lançados ladeira 
abaixo, em época de chuva forte 
(Fonte: Google Earth. Acesso em: 

31.08.2020) 

 Após esta viagem no tempo por alguns dos 
principais cursos hídricos da cidade do Rio de 
Janeiro, vale ressaltar que a tradição de conviver às 
margens de rios e canais faz parte da memória da 
cidade. Os cursos d'água são verdadeiros 
servidores dos cidadãos cariocas. 

Conclusão

 Mesmo subterrâneos e escondidos, os rios 
ainda continuam prestando serviço a todos os 
moradores e visitantes da cidade e precisam ser 
preservados. São canais essenciais não apenas à 
drenagem urbana, eles também conservam 
história, tradições e costumes que são passados por 
gerações.   
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Rio Tijuca
(Foto: Arquivo Rio-Águas)



PLANEJAMENTO E 
GESTÃO DE BACIAS 

HIDROGRÁFICAS NO 
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

Rio Cachoeira
(Foto: José Diaz / Arquivo Rio-Águas)



PLANEJAMENTO E GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS NO 
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

O Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais da Cidade do Rio de Janeiro, marco 
na gestão e no aperfeiçoamento das ações em bacias hidrográcas urbanas
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Por Paulo Luiz da Fonseca72 e Antonio Humberto Porto Gomes73

As condições topográcas naturais da cidade do Rio de Janeiro, aliadas às 
transformações urbanas devido às ações antrópicas, no processo de uso e ocupação do 
solo, contribuíram, ao longo de décadas, para o incremento da ocorrência de 
alagamentos, no âmbito da microdrenagem, e de inundações, no âmbito da 
macrodrenagem. Visando buscar a melhoria das condições de vida da população e a 
preservação ambiental, o Plano Diretor Decenal da Cidade do Rio de Janeiro, de 1992, 
determinou ações de fundamental importância, entre elas, a criação de um órgão 
municipal encarregado da gestão do sistema de esgotamento sanitário e pluvial e a 
elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana da Cidade do Rio de Janeiro. 
Elementos inovadores no manejo das águas pluviais foram introduzidos na 
metodologia de elaboração do Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais, valorizando 
a visão global do sistema de drenagem e de suas interfaces com aspectos de gestão 
urbana. No desenvolvimento dos trabalhos, nas macrorregiões da Baía de Guanabara, 
Oceânica e Baía de Sepetiba, foram realizados levantamentos cadastrais e inspeções 
em cursos d'água e na rede de macrodrenagem, de forma a dar subsídios à elaboração 
do diagnóstico de cada bacia hidrográca. 

72- Doutor em Engenharia Civil pela Universidade Federal Fluminense e mestre em Educação Matemática pela Universidade Santa Úrsula. Especialista em Engenharia 
Sanitária e Ambiental pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, especialista em Geoprocessamento pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em 
Políticas Públicas pelo IUPERJ/UCAM/EPPG, engenheiro civil pela Universidade Federal Fluminense e bacharel e licenciado em Matemática pela Faculdade de 
Humanidades Pedro II. Possui Curso de Extensão Universitária em Gestão para a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro pelo Instituto COPPEAD de Pós-Graduação e 
Pesquisa em Administração. Ingressou como engenheiro civil da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro em 1992, já tendo atuado como diretor da Diretoria de Estudos e 
Projetos e como chefe de Gabinete da Fundação Rio-Águas. Atualmente, é engenheiro civil da Diretoria de Saneamento da Fundação Rio-Águas e professor associado 20h 
do Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal Fluminense.

73- Mestre em Engenharia Civil pela Universidade Federal Fluminense, especialista em Saneamento pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e engenheiro civil pela 
Universidade Católica de Petrópolis. Atuação como engenheiro projetista nas áreas de hidráulica industrial, de saneamento e irrigação, entre 1986 e 1992. Após, ingressou 
como engenheiro da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, tendo trabalhado até 1998, nas antigas Divisão de Drenagem e na Diretoria de Drenagem e, em seguida, na 
Diretoria de Estudos e Projetos da Fundação Rio-Águas, onde trabalhou como gerente de Projetos de Microdrenagem e gerente de Projetos da Bacia da Baía da Guanabara.
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No estudo hidrológico, foram determinados os valores da precipitação excedente, 
simulando o processo chuva-vazão, conhecidos a chuva de projeto, os parâmetros 
físicos da bacia, bem como os parâmetros hidrológicos do modelo selecionado. O 
diagnóstico do funcionamento da rede de macrodrenagem foi elaborado com base em 
simulações hidráulico-hidrológicas para identicação dos décits de capacidade na 
rede, considerando-se o tempo de recorrência de 25 anos para o sistema de 
macrodrenagem. De forma a realizar a campanha de monitoramento, foram 
instaladas estações telemétricas de precipitação e nível (PN), contemplando 
pluviômetros de báscula e sensores de nível, bem como estações telemétricas de 
qualidade e nível (QN) contemplando sondas de qualidade de água e sensores de 
nível. O Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais representa um marco para a cidade 
do Rio de Janeiro, à medida que se torna um essencial instrumento de gestão, 
indispensável para se alinhar as realidades e oportunidades de cada época e 
tornando, a cada revisão, as suas soluções mais otimizadas e mais próximas de serem 
incorporadas por outros atores. 

 O presente trabalho exibe, de forma sucinta, o 
Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais da 
Cidade do Rio de Janeiro. Cidade rica em belezas 
naturais, a drenagem pluvial vem sendo um dos 
desaos, ao longo do tempo, tendo em vista a 
urbanização e a ocupação desordenada que 
tornaram a cidade, a cada ano, mais vulnerável às 
inundações. Dessa forma, o Plano Diretor de 
Manejo de Águas Pluviais se apresenta como um 
instrumento essencial de gestão dos problemas de 
drenagem pluvial, dando um norte quanto às 
medidas corretivas e de controle, alinhando-se a 
outros planos de desenvolvimento e sendo 
aperfeiçoado à luz das oportunidades conferidas à 
dinâmica de uma grande metrópole. 

 A população da cidade do Rio de Janeiro vem 
sofrendo, ao longo dos anos, com históricos de 
inundações e deslizamentos, tendo diversos 
aspectos contribuído para que a situação se 
agravasse. Aliados às condições topográcas 
naturais da cidade, ações antrópicas corroboraram 
para o incremento da ocorrência de alagamentos 
no âmbito da microdrenagem e de inundações no 
âmbito da macrodrenagem: a urbanização 
desordenada, a erosão das encostas, o lançamento 
de lixo e esgotos no sistema de drenagem, as 
in te r fe rênc ias  de  redes  de  se rv i ços  de 
concessionárias, além de sucessivos aterros sobre o 
mar, lagoas, mangues e etc.

Apresentação Introdução

Palavras-chave: Drenagem Urbana; Plano Diretor; Manejo de Águas Pluviais; Rio de Janeiro.



 Cristo Redentor
(Foto: Arquivo Prefeitura do Rio)

 O Rio de Janeiro é uma das mais importantes 
cidades do Brasil, sendo palco de principais 
acontecimentos da história do país, recentes ou 
não. A história e sua vocação natural como cidade 
portuária moldaram as transformações urbanas e a 
ocupação do seu solo plano, inserido entre a 
montanha e o mar. Segundo a historiadora Andréa 
Casa Nova Maia, os primeiros relatos sobre chuvas 
intensas, no Rio de Janeiro, e suas consequências 
foram feitos pelo padre Anchieta, em 1575, na 
época da fundação da cidade de São Sebastião, ao 
escrever uma carta para outro religioso jesuíta. 
Diversos eventos chuvosos que ocasionaram 
enchentes relevantes zeram parte da história da 
cidade do Rio de Janeiro, sendo que os mais 
relevantes, de acordo com Maia (2012), até a 
primeira metade do século XIX, foram:

 O evento ocorrido entre 10 e 17 de fevereiro 
de 1811, conhecido como “Águas do Monte”, 
levando D. João VI a solicitar um inquérito referente 
às enchentes. 
 Abaixo estão informados os principais eventos 
chuvosos, da segunda metade do século XIX, 
incluindo a quantidade de chuva ocorrida, tendo 
em vista que a cidade, nesta época, já contava com 
a  s u a  p r i m e i r a  e s t a ç ã o  c l i m a t o l ó g i c a 
(BRANDÃO,1997).

 O evento de 21 e 22 de setembro de 1711, 
que coincidiu com a Invasão Francesa;

 O evento de 4 de abril de 1756, totalizando 
três dias de fortes chuvas;

 
 O evento de 26 de abril de 1883, com 
acumulado de 239 mm de chuva em apenas 24 
horas;
 
 O evento de 17 de março de 1906 registrou 
165 mm de chuva em 24 horas ,  tendo 
t ransbordamento do Canal  do Mangue, 
alagamentos em quase toda a cidade e 
desmoronamentos, com mortes, nos morros de 
Santa Teresa e outros;

Histórico



 
 O evento de 23 de março de 1911 registrou 
chuva de cerca 150 mm em 24 horas, com 
alagamentos na região da Praça da Bandeira;

 O evento de 7 a 9 de março de 1916 registrou 
chuvas de 141 mm em 48 horas, com forte 
concentração das 17h às 22h30 do dia 8/3, com 
alagamentos, principalmente nos subúrbios, 
desabamentos e vítimas fatais;
 
 O evento de 3 de abril de 1924, que registrou 
172 mm de chuva, provocou transbordamento do 
Canal do Mangue, inundação da Praça da Bandeira 
e desabamentos, com vítimas, no Morro de São 
Carlos;
 
 O evento de 9 de fevereiro de 1938 registrou 
136 mm de chuva, sendo noticiado à época como 
um dos mais fortes. 
 O temporal alagou vários bairros e provocou 
desabamentos de prédios, com vítimas fatais;

 
 O evento dos dias 15 e 16 de janeiro de 1962 
totalizou 242 mm de chuva, provocando o 
transbordamento do Canal do Mangue e do Rio 
Maracanã, além de deslizamentos, em diversos 
locais, tendo como consequência 25 mortes e 
centenas de desabrigados;

 O evento que começou no dia 11 de janeiro de 
1966 e teve cinco dias de duração é considerado 
pelos cariocas como uma das maiores catástrofes 
climáticas que a cidade já teve, tendo paralisado as 
infraestruturas de transporte e energia da cidade e 
causado cerca de 250 mortes, além de ter deixado 
milhares de desabrigados;

 O evento do dia 26 de fevereiro de 1971 
acumulou 249 mm de chuva em 6 horas de 
duração, com grandes consequências para a Bacia 
do Rio Acari;

 O evento entre os dias 19 e 22 de fevereiro de 
1988 acumulou 384 mm de chuva, alagamentos 
diversos, desabamentos de casas e prédios, 
acarretando 82 mortos;

 O evento de 13 de fevereiro de 1996, 
concentrado principalmente no bairro de 
Jacarepaguá, teve uma chuva total de mais de 300 
mm, tendo ocasionado diversos e extensos 
escorregamento de encostas,  bem como 
transbordamentos de rios, com alteração dos seus 
leitos naturais e mais de uma centena mortes.

 Outros eventos relevantes: 1938,1940, 
1942,1967, 1982, 1983, 1985 e 1992.

Segundo o Consórcio HIDROSTÚDIO – FCTH 
(2014), as principais ações históricas de drenagem 
pluvial na cidade do Rio de Janeiro, antes da 
criação da Fundação Rio-Águas foram:

 De 1902 a 1906 – Construção de um sistema 
de canais articiais que incluía a reticação dos rios 
Joana, Comprido e Maracanã, que desaguavam no 
Canal do Mangue e iniciada a canalização do Rio 
Carioca (ou Rio das Caboclas), da Serra do 
Corcovado até o mar, num total de 2.200 m de 
galerias;

 1930 – Elaborado o Plano Agache de 
Urbanização, com um capítulo inteiro dedicado aos 
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 1998 – Criada a Fundação Instituto das Águas 
do Município do Rio de Janeiro – Rio-Águas, com o 
objetivo de gerenciar ações preventivas e corretivas 
para o manejo das águas pluviais.
 Visando buscar a melhoria das condições de 
vida da população e a preservação ambiental, foi 
instituído pela Lei Complementar n° 16/92, de 4 de 
junho de 1992, o Plano Diretor Decenal da Cidade 
do Rio de Janeiro. Esse plano determinou ações de 
fundamental importância para alcançar seus 
objetivos, entre elas a criação de um órgão 
municipal encarregado da gestão do sistema de 
esgotamento sanitário e pluvial e a elaboração do 
Plano Diretor de Drenagem Urbana da Cidade do 
Rio de Janeiro. Nesse sentido, foi criada, em 23 de 
junho de 1998, a Fundação Instituto das Águas do 
Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas, inserindo-
se em um contexto de modernização da 
administração da cidade do Rio de Janeiro, 
preocupada com o planejamento urbano e voltada 
para a melhoria da qualidade de vida do cidadão.

problemas sanitários, incluindo uma proposta de 
solução integrada para os problemas de cheias, 
com ênfase em obras de montante, visando um 
melhor funcionamento das redes de drenagem à 
jusante;

 De 1956 a 1958– Abertura de avenidas 
associadas à canalização dos rios Faria-Timbó, 
Maracanã, Joana, Pedras, Jacaré, Ramos e 
Trapicheiros; obras de saneamento e canalização 
dos rios: Acari, Lucas, Dom Carlos, Cachorros, 
Faleiros, Irajá, Méier, Nunes, Piraquara e a 
dragagem do Canal do Mangue.

 1996 – Criado o Sistema Alerta-Rio, destinado 
a emit i r  bolet ins de aler ta,  a part i r  do 
monitoramento, em tempo real, dos índices 
pluviométricos, em uma rede de 32 postos;

 1996 – Projeto Rio-Cidade, que consistiu na 
ampliação e renovação de sistemas de drenagem 
pluvial nas ruas do bairro da Tijuca;

 Pão de Açucar
(Foto: Arquivo Rio-Águas)



 Passos iniciais para organização das ações 
quanto à drenagem urbana na cidade do Rio de 
Janeiro foram dados, por iniciativa do Plano Diretor 
Decenal de Cidade do Rio de Janeiro, instituído 
pela Lei Complementar n° 16/92 de 4 de junho de 
1992. Dentre tais ações, destacam-se: a criação de 
um órgão municipal encarregado da gestão do 
sistema de esgotamento sanitário e pluvial e a 
elaboração do Plano Diretor de Drenagem 
Urbana. 

 Tal órgão especializado foi criado em 23 de 
junho de 1998 como Fundação Instituto das Águas 
do Município do Rio de Janeiro - "Rio-Águas". Já o 
Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais 
(PDMAP) teve o seu início no ano de 2009, por meio 
do Contrato 027/2009, Concorrência 003/2008, 
tendo como partes o Consórcio HIDROSTÚDIO – 
FCTH (Hidrostudio Engenharia Ltda – Fundação 
Centro Tecnológico de Hidráulica) e a Fundação 
Rio-Águas. 

 A metodologia de elaboração do Plano 
Diretor de Manejo de Águas Pluviais introduziu, à 
época, elementos inovadores no manejo das águas 
pluviais urbanas, destacando-se:

O Plano Diretor de Manejo de Águas 
Pluviais em desenvolvimento

 A visão global do sistema de drenagem e de 
suas interfaces com outros aspectos de gestão 
urbana, não contemplando unicamente uma visão 
hidráulica do problema;

 A utilização de modelos matemáticos, 
hidrológicos e hidráulicos, contemplando a 
simulação de cenários e respectivos estudos de 
alternativas;

 O monitoramento em pontos especícos do 
sistema de macrodrenagem com a nalidade de 
diagnóstico e melhor denição das ações 
necessárias;

 A armação da água como elemento 
estruturante do urbanismo, e não o inverso, por 
meio de uma política de valorização dos cursos 
d'água e lagos urbanos, como mecanismo de 
dinamização das relações sociais;

 A modernização do sistema de gestão como 
elemento imprescindível para a viabilidade do 
Plano Diretor;

 A  m o d e r n i z a ç ã o  d o s  i n s t r u m e n t o s 
regulamentares de gestão das águas pluviais 
urbanas.

 Lagoa Rodrigo de Freitas
(Foto: Arquivo Prefeitura do Rio)



Hidrograa

 A hidrograa do Município do Rio de Janeiro é 
formada por rios que drenam, diretamente, para o 
Oceano Atlântico, baixada de Jacarepaguá, Baía 
de Guanabara e Baía de Sepetiba, congurando 
três Macrorregiões de Drenagem ilustradas pela 
Figura 01, sendo elas:

 Macrorregião da Baía de Guanabara – 
Abrange as bacias hidrográcas das zonas Norte, 
Central e parte da Zona Sul da cidade;

 Macrorregião Oceânica – Compreende parte 
das bacias da Zona Sul, Barra da Tijuca e 
Jacarepaguá, que deságuam no Oceano Atlântico;

 Macrorregião da Baía de Sepetiba – 
Corresponde a toda a porção oeste do município, 
notadamente as regiões de Santa Cruz, Campo 
Grande e Sepetiba.  
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 A região, onde surgiu a cidade do Rio de 
Janeiro e grande parte do município, era dotada 
das principais condicionantes naturais que 
favoreciam inundações. A cidade foi fundada em 
uma planície costeira seguida de encosta abrupta, 
cursos d'agua com altas velocidades, baixos tempo 
de concentração e inuência de maré, aliados às 
precipitações intensas. 

 As principais causas de natureza antrópica 
são: as históricas ocupações das baixadas e áreas 
de várzea em cotas baixas e próximas das cotas de 
inuência de maré; e a execução de aterros sobre a 
baía, mar e sobre áreas de mangue em cotas 
superiores às cotas das antigas áreas costeiras 
remanescentes. As novas cotas de implantação 
desses aterros favoreceram as atividades 
portuárias e viárias, mas criaram áreas baixas 
distanciadas da baía ou mar, impedindo o 
escoamento supercial e agravando a ocorrência 
de inundações localizadas. 

Condicionantes da Macrodrenagem
 Em função da reticação e prolongamento de 
diversos canais com declividades muito baixas ou 
nulas, ocorreu concentração também em pontos de 
lançamento, desmatamento e ocupação das 
encostas, com produção de sedimentos; aceleração 
do escoamento e diminuição da inltração, 
sobrecarregando os sistemas de drenagem das 
áreas baixas de jusante.

 Canalizações e concentrações de deságues de 
bacias; interferências em cursos d'água por 
tubulações de concessionárias de serviços públicos, 
diminuindo seção de escoamento; ocupação das 
faixas “non aedicandis” dos cursos d'água, 
restringindo o escoamento e dicultando sua 
manutenção e, por m, criação de connamento e 
barreiras ao escoamento natural nas bacias, por 
vias rodoviárias expressas, ferrovias e linhas 
metroviárias subterrâneas e superciais, que 
também impõe restrições às seções de escoamento 
dos cursos d'água em chuvas intensas.

 Canal de Sernambetiba
(Foto: Arquivo Rio-Águas)



 Rio Grande
(Foto: José Diaz / Arquivo Rio-Águas)

 Abaixo, estão destacadas as principais 
diretrizes e premissas que nortearam os estudos e a 
proposição de alternativas para o manejo das 
águas pluviais e controle das cheias na cidade do 
Rio de Janeiro, considerando-se as condicionantes 
naturais e antrópicas da formação das cheias em 
cada bacia hidrográca estudada (CONSÓRCIO 
HIDROSTÚDIO – FCTH, 2014).

 A unidade de planejamento é a Bacia 
Hidrográca.

 Garantir os limites de ocupação do solo 
previstos na legislação municipal;

 Reverter os efeitos nocivos da urbanização nas 
áreas já consolidadas e minimizar os impactos 
futuros desse processo, nas áreas em processo de 
urbanização;

 Não transferir inundações para jusante.

 P r o m o v e r  a  d e s c o n c e n t r a ç ã o  d o s 
lançamentos;

 Tratar “ash oods” (cheias rápidas) 
prioritariamente com medidas de reservação: 
reservatórios de “pé de morro”;

 Tr a t a r  e s t r a n g u l a m e n t o s  p o n t u a i s 
prioritariamente com reforço de capacidade;

 Evitar intervenções em canais consolidados;

 Priorizar sistemas “on-line” e por gravidade no 
planejamento das estruturas de reservação e o uso 
de áreas públicas;

 Promover a valorização dos cursos d'água na 
paisagem urbana;

 Estabilização das calhas dos canais para 
prevenir a erosão e o assoreamento. 

 P r i o r i z a r  a  a p l i c a ç ã o  d e  m e d i d a s 
compensatórias nas áreas em processo de 
urbanização, buscando-se o impacto hidrológico 
zero. 



 Para conhecer e registrar as seções de 
escoamento e suas respectivas declividades, foram 
realizados levantamentos cadastrais dos cursos 
d'água e da rede de macrodrenagem, em diversas 
bac ias  que  não possu íam esse  t ipo  de 
levantamento, na Fundação Rio-Águas. Foram 

Coleta de Dados cadastrados 265 km de rede de macrodrenagem. 
Foram também realizadas inspeções de campo 
para vericar as condições dos canais e galerias da 
rede de macrodrenagem, com regis t ros 
fotográcos, ilustrados nas Figuras 02 e 03, e 
posterior emissão de relatórios, acompanhados de 
planta de localização das fotos para diversos cursos 
de macrodrenagem.

Figura 02 - Registros fotográcos realizados nas 
bacias hidrográcas dos rios Quitungo e 
Maracanã 

Fonte: CONSÓRCIO HIDROSTUDIO-FCTH (2014)

Fonte: CONSÓRCIO HIDROSTUDIO-FCTH (2014)

Figura 03- Registros fotográcos realizados 
no Canal do Cunha e Galeria da Rua do 
Lavradio

 A identicação das áreas de inundação foi 
realizada por meio de investigação de campo, em 
que foram elaboradas entrevistas com moradores e 
observadas as marcas de inundação nas 
edicações e postes de iluminação pública. Esses 

l e v a n t a m e n t o s  f o r a m  r e a l i z a d o s , 
preferencialmente, logo após as chuvas que 
resultaram em inundação nas bacias. Como por 
exemplo, destacam-se as Figuras 03 e 04, 
referentes às manchas de inundação na bacia do 
Canal do Mangue, após evento em 25/04/2011. 
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Fonte: CONSÓRCIO HIDROSTUDIO-FCTH (2014)
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Figura 04 – Levantamento de mancha de 
inundação na região da Praça da Bandeira em 
25/04/2011.

Figura 05 – Mancha de inundação na bacia do Canal do 
Mangue, após evento em 25/04/2011.

Fonte: CONSÓRCIO HIDROSTUDIO-FCTH (2014)



 Foi utilizado o modelo hidrológico de 
transformação “chuva-vazão”, por meio da 
aplicação do método do hidrograma triangular 
unitário do SCS, baseado nos princípios de 
proporcionalidade e superposição. Foi utilizado o 
sof tware HEC-HMS,  da p la taforma HEC 
(Hydrologic Engineering Center), determinando a 
precipitação excedente e simulando o processo 
chuva-vazão, conhecidos a chuva de projeto, os 
parâmetros físicos da bacia e os hidrológicos do 
modelo selecionado. Um exemplo de topologia 
para simulação hidrológica é ilustrado na Figura 
06.

Estudo Hidrológico

 A chuva de projeto foi obtida com base nas 
curvas IDF (intensidade, duração e frequência) para 
postos dentro do município, que relacionam a 
intensidade de chuva com a sua duração e 
frequência estatística de ocorrência, ou período de 
retorno correspondentes à bacia em estudo, 
considerando a duração da chuva crítica t = 2 
horas. Foram analisados os períodos de retorno TR 
= 5, 10, 25, 50 e 100 anos. A discretização 
temporal foi feita pelo método de Huff, 1º Quartil.

Figura 06 – Exemplo de topologia para 
simulação hidrológica

Fonte: CONSÓRCIO HIDROSTUDIO-FCTH (2014)
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 O diagnóstico do funcionamento da rede de 
macrodrenagem foi feito com base em simulações 
hidráulico-hidrológicas para identicação dos 
décits de capacidade na rede, considerando-se o 
tempo de recorrência de 25 anos para o sistema de 
macrodrenagem. Os diversos estudos e trabalhos 
elaborados consideraram as diretrizes e premissas 

Diagnóstico pertinentes a cada situação especíca. Foi utilizado 
o software HEC-RAS, da plataforma HEC, para 
obtenção dos pers referentes às simulações de 
linhas d'água, conforme ilustrado à Figura 07. A 
Figura 08 apresenta a concepção adotada para as 
in tervenções,  v i sando à adequação dos 
escoamentos no sistema de macrodrenagem 
(CONSÓRCIO HIDROSTÚDIO – FCTH, 2014).

Figura 07 – Exemplo de perl referente à simulação da linha 
d'água

Fonte: CONSÓRCIO HIDROSTUDIO-FCTH (2014)

Fonte: CONSÓRCIO HIDROSTUDIO-FCTH (2014)

Alternativas

RESERVAÇÃO

DESCONCENTRAÇÃO
DOS LANÇAMENTOS

REFORÇO NAS
CANALIZAÇÕES

EXISTENTES

Características Benefícios Concepção
"Pés" dos morros

controle de "ash oods" e 
retenção dos sedimentos

Reservatório online
Reservatórios ofine
Túneis Reservatórios

(Osaka - Tóquio)
Amortecimento em calha

Redução de picos nas áreas 
baixas

Controle da poluição
Obras localizadas

Menor erosão nas áreas 

Derivação e Desvios dos 
cursos d´água

Canais interceptores ("Pés" 
dos morros)

Túneis/Galerias de 
derivação

Redução de picos nas áreas 
baixas

Cotas intermediárias: 
Controle de cheias nas 

áreas de baixada. Ex. Plano 
Aguache (1930)

Retirada das obstruções 
pontuais

Ampliação das seções 
hidráulicas

Alteamento de pontes
Aprofundamento/Alargamento 

de calhas 

Aumento da 
capacidade hidráulica



 Com foco nas principais diretrizes e premissas, 
em cada macrorregião, foram propostas 
intervenções em bacias hidrográcas:

Bacia do Centro
Bacia do Rio Jequiá
Bacia do Canal do Mangue
Bacia do Canal do Cunha
Bacia do Rio Irajá e Canal da Penha
Bacia do Rio Ramos
Bacia do Rio Lucas
Bacia do Rio Acari
Bacia do Rio Tintas/Sarapuí
Bacia do Rio Banana Podre
Bacia do Rio Berquó
Bacia do Rio Carioca

Macrorregião da Baía de Guanabara
Bacia do Rio Grande/Arroio Fundo
Bacia do Rio Guerenguê/Arroio Pavuna
Bacia do Rio Anil
Bacia da Zona dos Canais
Bacia do Rio Rainha
Bacia do Rio dos Macacos

Macrorregião Oceânica

Bacia do Rio Cabuçu/Piraquê
Bacia do Rio Cação Vermelho
Bacia do Rio Prata do Mendanha
Bacia do Rio Campinho
Bacia dos rios Piracão e Portinho

Macrorregião de Sepetiba

 A Fundação Rio-Águas iniciou, em abril de 
2010, a implantação de estações telemétricas do 
tipo precipitação e nível (PN) e de estações 
telemétricas do tipo qualidade e nível (QN), de 
forma a realizar a campanha de monitoramento. As 
estações telemétricas de precipitação e nível (PN) 

Rede de Monitoramento

contemplaram pluviômetros de báscula e sensores 
de nível piezorresistivos, com ilustrações na Figura 
09, enquanto as estações telemétricas de 
qualidade e nível (QN) contemplaram sondas de 
qual idade da água e sensores de níve l 
piezorresistivos, com ilustrações na Figura 10. 

Figura 09 – Pluviômetro de báscula e sensor de nível - 
Estação (PN)

Fonte: CONSÓRCIO HIDROSTUDIO-FCTH (2014)
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Figura 10 – Sonda de qualidade da água - Estação (QN)

Fonte: CONSÓRCIO HIDROSTUDIO-FCTH (2014)

 Observando a história da cidade do Rio de 
Janeiro, é possível notar que grande parte do 
município é dotada dos principais condicionantes 
naturais que favorecem inundações urbanas, 
agravados por ações antrópicas, ocorridas ao 
longo de cinco séculos. Essas ações acarretaram, 
ao longo do tempo, um crescente número de locais 
de alagamentos e inundações, a maioria deles de 
e levadas  f requênc ia  e  magni tude ,  com 
consequências crescentes nas regiões da cidade, 
ocasionando prejuízos diversos como na 
interrupção de serviços de infraestrutura urbana, 
no comércio, na indústria e na vida das pessoas, 
sejam eles danos materiais, sentimentais e na 
saúde física e mental.

 O controle da causa desses problemas 
relacionados à drenagem urbana, em uma cidade 
consolidada e em funcionamento como o Rio de 
Janeiro, é complexo e de grande porte, carecendo 
de um conjunto de ações que envolvem elevados 
recursos nanceiros e grande tempo para a sua 
efetivação. Tal controle depende também de 
iniciativas que extrapolam as atuações dos próprios 
órgãos responsáveis pela drenagem, já que estão 
relacionados a ações de cunho ambiental, 
educacional, urbanístico, jurídico, dentre outras. 

 Nesse contexto, o Plano Diretor de Manejo de 

Conclusões Águas Pluviais da Cidade do Rio de Janeiro 
apresenta-se como um marco na gestão de 
questões relacionadas à drenagem urbana, tendo 
em vista que é um instrumento que consolidou 
informações para o planejamento e contemplou 
intervenções voltadas ao controle de inundações, 
com inequívoca salvaguarda de vidas humanas e 
valorização da saúde pública da população 
carioca.

 Além disso, Plano Diretor de Manejo de Águas 
Pluviais da Cidade do Rio de Janeiro dispõe de 
subsídios para compatibilizações com possíveis 
alterações de outros planos, como urbanístico, 
habitacional, de esgotamento sanitário, tomando 
partido das realidades e oportunidades de cada 
época para o seu aprimoramento, a cada revisão, 
obtendo soluções mais otimizadas e mais próximas 
de serem incorporadas por outros atores e em 
conformidade com o anseio público.
 O Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais 
representa um marco para a cidade do Rio de 
Janeiro, à medida que se torna um essencial 
instrumento de gestão, indispensável para se 
alinhar as realidades e oportunidades de cada 
época e tornando, a cada revisão, as suas soluções 
mais otimizadas e mais próximas de serem 
incorporadas por outros atores.



Obra do Coletor-tronco
(Foto: Arquivo Rio-Águas)
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O sistema unitário de esgoto e a drenagem urbana na cidade do Rio de Janeiro

Por Alexandre Lusquiños74

A partir da evolução do saneamento no Brasil, no âmbito legal e histórico, o presente 
artigo trata dos conceitos de esgotamento sanitário e destaca o papel do sistema de 
esgotamento unitário no processo de universalização do esgoto tratado no país e na 
cidade do Rio de Janeiro. Além disso, pontua os desaos que o uso da drenagem, 
como alternativa para conduzir esgotos, em regiões do Rio de Janeiro, pode implicar 
e acarretar ao meio ambiente. 

Palavras-chave: Saneamento Básico, Sistema Unitário de Esgoto, Drenagem Urbana, Cidade do Rio de Janeiro. 

 No Brasil, o saneamento básico é um direito 
assegurado pela Constituição e denido pela Lei 
nº. 11.445/200775, chamada Lei do Saneamento, 
como o conjunto dos serviços, infraestrutura e 
instalações operacionais de abastecimento de 
água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, 
drenagem urbana, manejos de resíduos sólidos e 
de águas pluviais.

 Com o advento desta Lei Federal, o 
saneamento básico passou a contemplar as 
atividades e serviços relacionados aos sistemas de 
abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário. Com isso, o sistema de drenagem pluvial 
passou a ser tratado de maneira separada, 
possuindo divisão e evolução histórica própria, 
como veremos a seguir.

Evolução do saneamento no Brasil

 A evolução histórica do saneamento no Brasil, 
de acordo com Rezende e Heller (2002), se 
caracteriza pela presença de cinco períodos 
históricos: 

1º Período (primeira metade do século XIX)

 Esta fase marca o início do saneamento no 
B r a s i l  e  é  c a r a c t e r i z a d a  p e l a s  a ç õ e s 
descentralizadas, que cavam a cargo dos 
beneciários das capitanias hereditárias76. Não 
havia incentivo para a implantação de políticas de 
saúde, fazendo com que considerável parte das 
a ç õ e s  d e  s a n e a m e n t o  f o s s e  r e a l i z a d a 
individualmente77. 

74- Advogado e consultor jurídico com quase dez anos de experiência em Direito Público, especialista em Direito e Processo do Trabalho, com ênfase em Direito 
Administrativo. 
75- Estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico. Cria o Comitê Interministerial de Saneamento Básico. Altera as leis nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; e revoga a Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978.
76-As Capitanias Hereditárias foram um sistema administrativo implementado pela Coroa Portuguesa, no Brasil, em 1534. O território do Brasil, pertencente a Portugal, foi 
dividido em faixas de terras e concedidas aos nobres de conança do Rei D. João III (1502-1557). Essas poderiam ser passadas de pai pra lho e, por isso, foram chamadas 
de hereditárias.
77- REZENDE; HELLER, 2002.
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 2º Período (segunda metade do século XIX até 
1910)
 Uma etapa marcada por signicativas 
mudanças oriundas da Revolução Industrial, 
impulsionada pela Proclamação da República, em 
1889, que tinha como ideal a modernização do 
país e, desta forma, houve a concepção da ideia de 
que era preciso melhorar as condições de 
salubridade das cidades brasileiras78.

 No nal do século XIX, iniciou-se o período de 
concessões dos serviços de saneamento às 
empresas estrangeiras, de modo especial às 
inglesas. Todavia, tais concessões não foram 
ecientes no combate às epidemias e, por isso, no 
início do século XX, o governo retomou a 
responsabilidade pelo saneamento79. 

 Tal período foi caracterizado pelo foco na 
articulação entre a Saúde e o Saneamento, uma vez 
que surgiu a teoria cientíca sobre o contágio das 
doenças, dando início às campanhas de vacinação. 
Assim, a institucionalização do setor da Saúde e a 
necessidade de adequar as cidades brasileiras à 
nova realidade política e econômica possibilitaram 
o desenvolvimento de ações sanitárias de caráter 
público80. 

3º Período (De 1910 a 1945)
 Neste período, o Governo Federal promoveu a 
criação de órgãos de fomento à constituição de 
convênios entre estados e municípios, sendo 
conhecido como a “Era do Saneamento”, com a 
criação das comissões sanitárias, que se 

78- Ibidem.
79- BORJA, 2004; REZENDE; HELLER, 2002. 
80- REZENDE; HELLER, 2002.
81- Ibidem.
82- Ibidem.
83- BORJA, 2004. 
84- REZENDE; HELLER, 2002.

incumbiram do estudo das condições de saúde da 
população rural e do sertão81.

 Com a Revolução de 1930, implementada por 
Getúlio Vargas, deu-se início a ampla reforma 
político-administrativa no governo, ocorrendo 
signicativo processo de reformulação em 
inúmeros órgãos na área de saneamento, tal como 
a criação do Departamento Nacional de Obras de 
Saneamento (DNOS) e o Serviço Especial de Saúde 
Pública (SESP), criado em 1942, por meio de uma 
cooperação entre a Fundação Rockfeller e 
prossionais brasileiros82.

4º Período (De 1945 a 1969)
 Marcado pelo retrocesso na operação e na 
manutenção dos sistemas de esgotamento 
sanitário, este período destacou-se pela falta de 
aptidão técnica e pela insuciência nanceira dos 
agentes públicos municipais, o que gerou 
discussões sobre o modelo de gestão estabelecido e 
a  i nadequação  das  po l í t i ca s  t a r i f á r i a s 
implantadas83. 

 Com o in íc io  da atuação do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), no 
começo dos anos de 1960, por meio do 
nanciamento de políticas de saneamento no 
Brasil, foi reconhecida a viabilidade do modelo de 
administração do setor de saneamento pelas 
empresas de economia mista e autarquias84.
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 5º Período (1970 em diante)
 Com a atuação do Banco Nacional da 
Habitação (BNH), ente responsável pelo controle 
da política de saneamento, este se tornou a maior 
fon te  de  recursos  nance i ros  do se tor, 
notadamente nas companhias estaduais, que 
formaram a estrutura para a consolidação do Plano 
Nacional de Saneamento (PLANASA), criado em 
1971.

 Com o início da recessão econômica 
brasileira, na década de 1980, houve a retração 
dos investimentos na área de saneamento e, 
consequentemente,  uma es tagnação no 
desenvolvimento do saneamento básico no país.  
Este fato ocasionou a extinção do BNH e o colapso 
do PLANASA86. 

 No ano de 1992, com o declínio técnico-
nanceiro e administrativo das companhias de 
saneamento, surgiu o Programa de Modernização 
do Setor de Saneamento (PMSS), nanciado pelo 
Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento (BIRD)87. 

 A partir da segunda metade da década de 
1990, iniciou-se um contingenciamento de crédito 
ao setor público, já que o governo brasileiro rmou 
um acordo com o Fundo Monetário Internacional 
(FMI), onde se comprometeu acelerar e ampliar o 
programa de privatização dos serviços de água e 
esgoto88. 

Dias atuais 
 Com a promulgação da Lei nº 11.445, no ano 
de 2007, foram estabelecidas diretrizes nacionais e 
uma política federal de saneamento básico, com 
um conceito bem denido para saneamento: como 
o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações 
operacionais de abastecimento de água potável, 
esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de 
resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas 
pluviais. 

 Nesta perspectiva, o Decreto nº 7.217 de 
2010 estabeleceu que o plano de saneamento 
básico será a condição para o acesso a recursos 
orçamentários e nanceiros da União.

 Em 15 de julho de 2020, entrou em vigor a Lei 
14.026/2020, que atualiza o Marco Legal do 
Saneamento Básico, promovendo signicativas 
mudanças no setor, criando novas estruturas de 
controle e governança, além de estabelecer novas 
diretrizes de gerenciamento, com a nalidade de 
promover a universalização dos serviços de 
saneamento no Brasil.

 Vale destacar a importante modicação 
promovida pelo Marco Legal do Saneamento, 
disciplinando que a Agência Nacional de Águas e 
Saneamento Básico (ANA) deverá estabelecer 
plano de metas, com vistas à substituição do 
sistema unitário pelo sistema separador absoluto 
de tratamento de euentes, nos termos do Inciso XI, 
§ 1º, artigo 4º- da Lei 9.984 de 17 de julho de 200, 
senão vejamos:

86- BORJA, 2004.
87- Ibidem. 
88- REZENDE; HELLER, 2002.
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Art. 4º-A. A ANA instituirá normas de referência para a regulação dos serviços 
públicos de saneamento básico por seus titulares e suas entidades reguladoras e 
scalizadoras, observadas as diretrizes para a função de regulação estabelecidas na 
Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007.   (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020)
§ 1º Caberá à ANA estabelecer normas de referência sobre: (Incluído pela Lei nº 
14.026, de 2020)
XI - normas e metas de substituição do sistema unitário pelo sistema separador 
absoluto de tratamento de euentes;   (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020)

 O Sistema Nacional de Informações sobre 
Saneamento (SNIS), vinculado ao antigo Ministério 
das Cidades, atual Ministério de Desenvolvimento 
Regional, publica, desde 1995, diagnósticos 
referentes aos serviços de abastecimento de água e 
esgotamento89. O documento de 2019, referente 
aos dados de 2018, publicou informações acerca 
do índice de atendimento urbano de esgoto, sobre 
os municípios atendidos com água (IN024), que é 
de 60,9% e que o índice de atendimento com 
esgoto tratado, referido à água consumida (IN046), 
é de 46,3%.
 
 Os citados índices revelam a defasagem no 
sistema de esgotamento sanitário no país, 
comparando o número de atendimento dos 
municípios abastecidos com água potável com as 
cidades que dispõem de tratamento de esgoto.  
Com isso, destaca-se a necessidade de incremento 
e de expansão dos serviços públicos neste sentido.

 O décit de redes coletoras e de tratamento de 
esgoto acaba por justicar o elevado número de 
interconexões entre as redes de esgotamento 
sanitário e drenagem pluvial. Boa parte destas 
l igações em rede pluvial  acabam sendo 
clandestinas, ocasionando o despejo de euentes 

A situação atual do sistema de esgoto sanitário no Brasil

89- Consulte em: http://www.snis.gov.br/

(Foto: José Diaz / Arquivo Rio-Águas)

sanitários sem tratamento no meio ambiente. 

 Nesta esteira, pode-se mencionar como os 
principais fatores que contribuem para o aumento 
das interconexões irregulares na rede de 
drenagem: escasso planejamento urbano; 
ineciência na scalização de obras particulares e, 
consequente, descontrole sobre as ligações 
prediais; ausência de planos de manutenção e 
conservação das novas redes, além da utilização de 
sistemas antigos e obsoletos. 

89- Consulte em: http://www.snis.gov.br/

Obra do Coletor-tronco
 de Santa Cruz

(Foto: Arquivo Rio-Águas)



Obra do Saneando Santa Cruz
(Foto: José Diaz / Arquivo Rio-Águas)

 A Lei 11.445/2007 disciplina que o esgotamento 
sanitário é constituído das atividades, infraestruturas e 
instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento 
e disposição nal adequados das águas residuais, desde as 
ligações prediais até seu lançamento nal no meio 
ambiente.

 Nesta perspectiva, o sistema de esgotamento 
sanitário é essencial para a preservação da saúde e do bem-
estar do ambiente como um todo, impactando 
diretamente na saúde das pessoas e na qualidade das águas 
urbanas.

 O sistema de esgotamento sanitário pode ser 
classicado em 4 (quatro) formas: 1) sistema de 
esgotamento combinado ou unitário (SU); 2) sistema de 
esgotamento separador absoluto (SSA); 3) sistema de 
esgotamento separador parcial (SSP); e 4) sistema de 
esgotamento misto (SM)90. 

 Teoricamente, o sistema de esgotamento 
unitário é aquele em que as redes de galerias 
pluviais são projetadas para receber tanto águas 
residuais e de inltração, como águas pluviais. 
Neste sistema, as águas residuais e uma parte das 
pluviais devem ser encaminhadas para estações de 
tratamento. 

 Todavia, geralmente, na cidade do Rio de 
Janeiro, as redes residuais acabam não sendo 
ligadas às Estações de Tratamento de Esgoto, visto 
que, diante do grande volume de chuvas, as 

Tipos de sistemas de esgotamento 
sanitário

O sistema de esgotamento unitário na 
cidade do Rio de Janeiro

90- ASCE-WPCF, 1982.

estações de tratamento existentes não suportariam 
a vazão dos esgotos misturados com águas pluviais.
 
 Além disso, determinadas regiões da cidade 
não dispõe de número suciente de estações; ou de 
redes de esgoto públicas satisfatórias para 
encaminhar as águas residuais até as estações 
existentes; ou, ainda, há uma escassez de ligações 
prediais nas redes públicas de esgoto. 

 Na cidade do Rio de Janeiro, boa parte do 
sistema de esgotamento sanitário funciona com o 
auxílio das redes de drenagem, principalmente nas 
localidades que ainda demandam investimentos 
para a implantação do sistema tipo separador 
absoluto. Com isso, o modelo unitário é utilizado 
em algumas partes da cidade, como opção mais 
viável ou temporária. 



  Porém, para além disso, as redes de drenagem 
são constantemente interceptadas por ligações 
clandestinas de esgoto, o que conduz as águas 
residuais sem tratamento para corpos hídricos. A 
solução desta questão se remete a um trabalho 
conjunto de concessionárias de esgoto e órgãos 
públicos na apuração dos crimes ambientais e 
sanções. 

 O referido sistema unitário é utilizado, 
principalmente, devido à falta de recursos 
nanceiros91 para ampliação satisfatória do 
sistema de esgoto com tratamento. Como 
consequência, as águas pluviais acabam sendo 
fontes de poluição, podendo gerar impactos nos 
corpos hídricos92.

  Como observado, o sistema unitário é uma 
alternativa de coleta para euentes sanitários, 
principalmente, para regiões desprovidas de rede 
de coleta de esgotamento sanitário próprias.

 No âmbito do estado do Rio de Janeiro, existe 
previsão de utilização do sistema unitário de 
esgotamento, uma vez que artigo 8º do Decreto 
Estadual nº 553, de 16 de janeiro de 197693, 
estabelece que os imóveis implantados, em locais 
desprovidos de rede coletora de esgotamento 
sanitário, cabe ao usuário implantar os dispositivos 
de tratamento, nos termos do regime jurídico de 
licenciamento existente. 

 Nesse sentido, vale observar que o Superior 
Tribunal de Justiça, em decisão proferida no 
Recurso Especial nº 1339313/RJ94, admite a 
utilização do sistema unitário de esgotamento, 
validando, portanto, a utilização das galerias de 
águas pluviais para a prestação dos serviços de 
esgotamento sanitário.

Considerações nais

 (...) 2. À luz do disposto no art. 3º da Lei 11.445 2007 e no art. 9º do Decreto 
regulamentador 7.217/2010, justica-se a cobrança da tarifa de esgoto quando a 
concessionária realiza a coleta, transporte e escoamento dos dejetos, ainda que não 
promova o respectivo tratamento sanitário antes do deságue. 
3. Tal cobrança não é afastada pelo fato de serem utilizadas as galerias de águas 
pluviais para a prestação do serviço, uma vez que a concessionária não só realiza a 
manutenção e desobstrução das ligações de esgoto que são conectadas no sistema 
público de esgotamento, como também trata o lodo nele gerado. 
4. O tratamento nal de euentes é uma etapa posterior e complementar, de natureza 
socioambiental, travada entre a concessionária e o Poder Público. 
5. A legislação que rege a matéria dá suporte para a cobrança da tarifa de esgoto 
mesmo ausente o tratamento nal dos dejetos, principalmente porque não estabelece 
que o serviço público de esgotamento sanitário somente existirá quando todas as 
etapas forem efetivadas, tampouco proíbe a cobrança da tarifa pela prestação de uma 
só ou de algumas destas atividades.

91- MIGUEZ; MACARENHAS; MAGALHÃES, 2005.
92- JORDÃO; PESSÔA, 2017. 

Rios 
de Janeiro

135



  Considerando os problemas decorrentes da 
expansão desordenada do uso do solo urbano, 
aliados ao elevado custo para implementação do 
sistema de esgotamento sanitário tipo separador 
absoluto, a utilização do sistema de esgotamento 
unitário pode ser considerada uma alternativa, 
como medida mitigadora da poluição dos corpos 
hídricos, desde que seja a única maneira de evitar o 
descarte irregular de esgoto in natura nos corpos 
hídricos e no próprio meio ambiente, ou seja, 
indica-se a utilização deste sistema condicionada à 
existência de pré-tratamento das águas residuais.

 Nada obstante, por imposição do novo Marco 
Legal do Saneamento, a Agência Nacional de 
Águas e Saneamento Básico (ANA) deverá criar 
diretrizes para substituição do sistema unitário pelo 

93- Art. 8º - Os prédios, situados em logradouros dotados de sistema unitário ou desprovidos de qualquer sistema de esgoto sanitário, deverão ter suas instalações de 
esgotos ligadas a um dispositivo de tratamento e o euente deverá ser encaminhado a destino conveniente, a critério da concessionária responsável pelo esgoto da 
região (Decreto Estadual nº 553, de 16 de janeiro de 1976).  
94- ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E 
TRANSPORTE DOS DEJETOS. INEXISTÊNCIA DE REDE DETRATAMENTO. TARIFA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA Processo submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e 
da Resolução 8ªSTJ. 

sistema tipo separador absoluto de tratamento de 
euentes sanitários, de forma a buscar a 
universalização dos serviços de esgotamento 
sanitário no país.

 Desta forma, diante das especicidades de 
volume de chuvas dos últimos anos e da geograa 
do Rio de Janeiro que favorece as enchentes, 
aliadas às mudanças promovidas pelo novo Marco 
Legal do Saneamento, pode-se armar que a 
melhor e mais adequada alternativa de projeto 
para o processo de universalização do esgoto 
tratado na cidade é optar, prioritariamente, pelo 
sistema tipo separador absoluto. 

Implantação de rede 
de coleta em Santa Cruz

(Foto: José Diaz / Arquivo Rio-Águas)

Construção de sistema de 
esgoto em Santa Cruz

(Foto: José Diaz / Arquivo Rio-Águas)
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Canal do Mangue
(Foto: Arquivo Rio-Águas)

PROTEÇÃO DOS
 RIOS E FAIXAS 

MARGINAIS



Proteção dos rios e faixas marginais

Por Alexandre Reis96

As faixas marginais dos corpos hídricos precisam ser preservadas. Elas são objeto de 
legislação especíca no Brasil, que deve ser respeitada e seguida. Neste artigo, 
abordamos as denições e características das faixas, sua importância, assim como a 
legislação a ser seguida para mantê-las e protegê-las. Órgãos ambientais e técnicos 
devem seguir as normas vigentes para conservar tais faixas. A Rio-Águas é o órgão 
que scaliza e demarca essas faixas no município do Rio de Janeiro. 

Palavras-chave: Faixas Marginais de Proteção, Faixas non aedicandi, FMP, FNA. 

 Os rios são fontes de um dos recursos naturais 
indispensáveis aos seres vivos: a água. Os corpos 
hídricos têm grande importância cultural, social, 
econômica e histórica. A vazão de um rio, em 
termos de representatividade, na renovação dos 
recursos hídricos: “é o componente mais 
importante do ciclo hidrológico. Exerce um efeito 
pronunciado sobre a ecologia da superfície da terra 
e sobre o desenvolvimento econômico humano. É a 
vazão do rio que é mais amplamente distribuída 
sobre a superfície da terra e fornece o maior volume 
d e  á g u a  p a r a  c o n s u m o  n o  m u n d o . ”  
(SHIKLOMANOV, 1998: 6)

 Espécies da ora e da fauna, inclusive a 
espécie humana, consomem a água dos rios, que 
precisa ter uma qualidade adequada para os 
diversos usos. 

Os rios e a sustentabilidade da vida

96- Engenheiro Civil, formado pela UERJ, especialista em Engenharia Sanitária pela mesma instituição, com MBA em Gestão Ambiental, pelo CEFET-RJ. Servidor da Prefeitura do Rio que faz 
parte do corpo de engenheiros da Fundação Rio-Águas. Atualmente, é sub-gerente da Diretoria de Análise e Fiscalização da Rio-Águas, setor responsável pela demarcação de faixas marginais de 
cursos d´água no município do Rio.  
97- ARTHURTON, 2007: 116
98- SHIKLOMANOC, 1998: 4

 Dos rios provém grande parte da água 
consumida pela humanidade para beber, cozinhar, 
lavar, conservar alimentos, cultivar plantas, criar 
animais, para a navegação, dentre outros usos. “A 
disponibilidade e uso de água potável, assim como 
a conservação de recursos hídricos, são chave para 
o bem-estar humano”97.

 Aproximadamente, 97,5% da água da Terra é 
salgada, e apenas 2,5% é doce. E a água dos rios e 
lagos correspondem a cerca de 0,3% do volume 
total de água doce do planeta. A água dos rios é de 
grande importância no ciclo hidrológico global e 
para o suprimento de água para a humanidade. 
Isto porque o comportamento de componentes 
individuais no retorno da água na Terra depende 
tanto do tamanho do reservatório quanto da 
dinâmica do movimento da água98. 
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 As diferentes formas de água na hidrosfera 
são inteiramente reabastecidas durante o ciclo 
hidrológico, mas com taxas bem diferentes. A 
quantidade de água efetivamente disponível para 
uso humano corresponde a, aproximadamente, 
0,007%, uma parcela relativamente pequena99. 

 Fenômenos como a migração da população 
de áreas rurais para urbanas, o crescimento 
demográco e o processo de industrialização, 
dentre outros, têm, por um lado, ampliado a 
demanda de recursos hídricos; e, por outro lado, 
levado à escassez destes recursos não renováveis. 
“Os decréscimos nos suprimentos de água potável 
estão comprometendo a saúde humana e a 
atividade econômica100".

 Os rios também fornecem alimentos aos seres 
humanos, com especial destaque aos peixes, de 
variadas espécies e valores nutricionais. No 
entanto, “reduções drásticas nos estoques de peixes 
estão criando tanto perdas econômicas quanto 
uma perda de suprimento de comida101”, sendo a 
poluição das águas uma das principais causas da 
contaminação e morte de seres aquáticos, o que 
tem acarretado também a redução de estoques de 
peixes para o consumo humano.

 Salienta-se, assim, a importância dos rios para 
a sustentabilidade da vida e a necessidade de um 
conjunto de ações para a sua conservação, 
melhoria e recuperação, nos casos em que se 
encontram degradados.

 Para resguardar os corpos hídricos, foram 
denidas Faixas Marginais de Proteção (FMP), que 
são faixas de terra às margens de rios, lagos, lagoas 
e reservatórios d'água, necessárias à proteção, à 
defesa, à conservação e à operação de sistemas 
uviais e lacustres. Essas faixas de terra são de 
domínio público e suas larguras são determinadas 
em projeção horizontal, considerados os níveis 
máximos de água (NMA), de acordo com as 
determinações dos órgãos federais e estaduais, 
conforme a Lei Estadual nº 1.130/87.

 De acordo com a Constituição Estadual do Rio 
de Janeiro, em seu artigo 268, a FMP é 
caracterizada como Área de Preservação 
Permanente (APP), sendo assim considerada área 
em que toda e qualquer vegetação natural 
presente, no entorno de corpos lacustres e ao longo 
de cursos d'água, passa a ter caráter de 
preservação permanente, caracterizando como 
área non aedicandi, sendo destinada à 
preservação, à conservação ou à recuperação da 
mata ciliar102. As larguras das FMPs, determinadas 
em lei, são medidas mínimas, que podem ser 
ampliadas por critérios técnicos, tal como a 
presença de ecossistemas adjacentes relevantes.

As faixas de proteção dos corpos hídricos
e sua importância

99- LIMA, 2001: 9
100- ARTHURTON, 2007: 6
101- Ibidem.
102- COSTA et. al, 2009.
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 A utilização das águas dos rios tem diversas 
nalidades, entre elas, destacam-se: a irrigação, o 
consumo pelo setor industrial, a geração de 
energia, lazer, psicultura e o transporte hidroviário.
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 A demarcação da FMP é fundamental para 
assegurar uma área que permita a variação livre 
dos níveis das águas, em sua elevação ordinária, o 
acesso livre à operação de máquinas, para 
execução de serviços de desassoreamento, 
dragagem, limpeza e outros serviços necessários a 
melhorar a drenagem uvial, permitindo a 
contemplação paisagística, proporcionando mais 
qualidade de vida às pessoas e garantindo 
condições para a proteção da mata ciliar103. 

 Preservar a mata ciliar objetiva a proteção e o 
suporte das margens, evitando a erosão das 
mesmas, e o consequente assoreamento do curso 
d'água pelo aporte de sedimentos, oriundo de 
processos erosivos de solos vulneráveis por conta 

103- Ibidem.
104- Ibidem.
105- INEA, 2010.

da retirada da cobertura vegetal. A mata ciliar 
também serve de habitat, refúgio e alimento para a 
fauna; atua como corredor ecológico; faz a 
manutenção do microclima e da qualidade da 
água; além de reter agroquímicos e possuir um 
papel fundamental na integração dos ecossistemas 
aquáticos e terrestres, como parte da ciclagem de 
nutrientes, contribuindo de forma signicativa com 
a salubridade do corpo hídrico104. 

 Em suma, a mata ciliar é a formação vegetal 
característica de margens ou áreas adjacentes aos 
corpos d'água – sejam rios, lagos, represas, 
córregos ou várzeas – e que apresenta em sua 
composição espécies típicas, resistentes ou 
tolerantes ao encharcamento ou excesso de água 
no solo105. 

Ocupação irregular nas 
margens do Rio Acari

(Foto: José Diaz / Arquivo Rio-Águas)



 Para melhor entender a evolução temporal e 
ambiental da legislação relacionada ao processo 
de demarcação de Faixas Marginais de Proteção e 
de proteção aos cursos d'água, faz-se um breve 
apanhado da legislação pertinente. 

 Em 10 de julho de 1934, o Decreto Federal nº 
24.643 instituiu o Código de Águas que teve como 
um dos principais objetivos a criação de uma 
legislação que contemplasse as necessidades e 
interesses da coletividade, dotando o país de uma 
lei adequada que permitisse ao poder público 
controlar e incentivar o aproveitamento racional da 
água106.

As faixas de proteção e a legislação

Art. 11, que se refere aos terrenos da Marinha
2º, os terrenos reservados nas margens das correntes públicas de uso comum, bem como dos 
canais, lagos e lagoas da mesma espécie. Salvo quanto as correntes que, não sendo 
navegáveis nem utuáveis, concorrem apenas para formar outras simplesmente utuáveis, e 
não navegáveis. 
§ 1º Os terrenos que estão em causa serão concedidos na forma da legislação especial sobre 
a matéria. 
§ 2º Será tolerado o uso desses terrenos pelos ribeirinhos, principalmente os pequenos 
proprietários, que os cultivem, sempre que o mesmo não colidir por qualquer forma com o 
interesse público. 
Art. 12. Sobre as margens das correntes a que se refere a última parte do nº 2 do artigo 
anterior, ca somente, e dentro apenas da faixa de 10 metros, estabelecida uma servidão de 
trânsito para os agentes da administração pública, quando em execução do serviço. 
Art. 14. Os terrenos reservados são os que banhados pelas correntes navegáveis, fora do 
alcance das marés, vão até a distância de 15 metros para a parte de terra, contados desde o 
ponto médio das enchentes ordinárias. 
Art. 15. O limite que separa o domínio marítimo do domínio uvial, para o efeito de medirem 
e ou demarcarem-se 33 (trinta e três) ou 15 (quinze) metros, conforme os terrenos estiverem 
dentro ou fora do alcance das marés, será indicado pela SEÇÃO transversal do rio, cujo nível 
não oscile com a maré ou, praticamente, por qualquer fato geológico ou biológico que ateste 
a ação poderosa do mar107.
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 Alguns de seus artigos são aqui destacados, 
principalmente, por denirem a propriedade e o 
destino das áreas adjacentes aos corpos hídricos. 

Faixa de proteção preservada 
no Rio Cachoeira

(Foto: José Diaz / Arquivo Rio-Águas)

106- Apud COSTA et. al, 2009. 
107- Ibidem.
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 A Lei 4.771/65108, atualizada pela Lei nº 7.803 
de 18 de julho de 1989, que instituiu o Código 
Florestal, por meio de seu artigo 2º, itens a, b e c, 

 Decreto Estadual n° 2.330, de 8 de janeiro de 
1979, regulamenta, em parte, os Decretos-Lei nº 
39, de 21 de março de 1975, e 134, de 16 de junho 
de 1975, que instituem o Sistema de Proteção dos 
Lagos e Cursos d'Água do Estado do Rio de Janeiro, 
que regula a aplicação de multas e dá outras 
providências.
 
 Em 1981, a Lei Federal nº 6.938, por meio de 
seu artigo 18, arma que: "São transformadas em 
reservas  ou es tações  eco lógicas ,  sob a 
responsabilidade do IBAMA, as orestas e as 
demais formas de vegetação natural  de 
preservação permanente, relacionadas no artigo 2° 

a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa 
marginal cuja largura mínima será: (Redação dada pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989)
1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura; 
(Redação dada pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989) 
2 - de 50 (cinquenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50 
(cinquenta) metros de largura; (Redação dada pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989) 
3 - de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 
(duzentos) metros de largura; (Redação dada pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989) 
4 - de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 
600 (seiscentos) metros de largura; (Redação dada pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989)
5 - de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham largura superior a 
600 (seiscentos) metros; (Incluído pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989) 
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou articiais; 
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que 
seja a sua situação topográca, num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros de largura; 
(Redação dada pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989)109.

108- Ibidem.
109- Ibidem. 
110- Ibidem. 

declarou como de "preservação permanente" as 
"orestas e demais formas de vegetação" situadas: 

da Lei n° 4.771, de 15 de setembro de 1995 - 
Código Florestal, e os pousos das aves de arribação 
protegidas por convênios, acordos ou tratados 
assinados pelo Brasil com outras nações110."

 A Lei n° 650, de 11 de janeiro de 1983, dispõe 
sobre a política estadual de defesa e proteção das 
bacias uviais e lacustres do Rio de Janeiro e em seu 
Art. 3o: "consideram-se instrumentos de controle 
do sistema de proteção dos lagos e cursos d'água o 
Projeto de Alinhamento de Rio - PAR, o Projeto de 
Alinhamento de Orla de Lago - PAO e a Faixa 
Marginal de Proteção - FMP."
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Parágrafo único - A Faixa Marginal de Proteção - FMP, nos limites da denição contida 
no artigo 2o da Lei no 4771(1), de 15 de setembro de 1965, será demarcada pela 
Superintendência Estadual de Rios e Lagoas - SERLA, obedecidos os princípios contidos 
no artigo 1o do Decreto-Lei n o 134(2), de 16 de junho de 1975, e artigos 2o e 4o da Lei 
no 6.938(3), de 31 de agosto de 1981, na largura mínima estabelecida no artigo 14 do 
Decreto no 24.643, de 10 de junho de 1934111.

I - ao longo dos rios ou de outro qualquer corpo d'água, em faixa marginal além do leito 
maior sazonal medida horizontalmente, cuja largura mínima será:
 - de 5 (cinco) metros para rios com menos de 10 (dez) metros de largura; 
- igual a metade da largura dos corpos d'água que meçam de 10 (dez) a 200 (duzentos) 
metros; 
- de 100 (cem) metros para todos os cursos d'água cuja largura seja superior a 200 
(duzentos) metros; 
II - ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou articiais, desde o seu 
nível mais alto medido horizontalmente, em faixa marginal cuja largura mínima será: 
- de 30 (trinta) metros para os que estejam situados em áreas urbanas;
- de 100 (cem) metros para os que estejam em áreas rurais, exceto os corpos d'água 
com até 20 (vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) 
metros; 
- de 100 (cem) metros para as represas hidrelétricas. 
III - nas nascentes permanentes ou temporárias, incluindo os olhos d'água e veredas, 
seja qual for sua situação topográca, com uma faixa mínima de 50 (cinquenta) metros 
e a partir de sua margem, de tal forma que proteja, em cada caso, a bacia de drenagem 
contribuinte112. 

 Posteriormente, o Decreto Federal nº 
89.336/84, que dispõe sobre as Reservas 
Ecológicas e Áreas de Relevante Interesse 
Ecológico, e a Resolução CONAMA 004/85 
deniram e ampliaram seu conceito e xaram 
regras mais claras, relativas ao tema. 

 Esta Resolução dene também leito maior sazonal como a calha alargada ou maior de um rio, ocupada 
nos períodos anuais de cheia.

111-Ibidem.
112-Ibidem.

 A Resolução CONAMA 004/85, no seu artigo 
3°, item b, dispõe que as orestas e demais formas 
de vegetação natural situadas: 
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I - os manguezais, lagos, lagoas e lagunas e as áreas estuarinas; 
II - as praias, vegetação de restingas quando xadoras de dunas, as dunas, costões 
rochosos e as cavidades naturais subterrâneas-cavernas; 
III - as nascentes e as faixas marginais de proteção de águas superciais; 
VI - aquelas assim declaradas por lei; 
VII - a Baía de Guanabara114.

 Pela Lei Estadual n ° 1.130/87, do Estado do 
Rio de Janeiro, em seu Art. 9°, parágrafo único, 
dene: “Faixas Marginais de Proteção de rios, 
lagos, lagoas e reservatórios d'água são faixas de 
terra necessárias à proteção, à defesa, à 
conservação e operação de sistemas uviais e 
lacustres, determinadas em projeção horizontal e 

 De acordo com o Decreto Estadual nº 
42.484/2010115, o Governo do Estado poderá 
celebrar convênios com os municípios tendo como 
objeto a transferência do procedimento de 
demarcação da Faixa Marginal de Proteção (FMP) 
de lagos, lagoas, lagunas e cursos d'água 
estaduais, localizados nos referidos municípios, nos 
termos da Lei nº 4.771/65 (Novo Código Florestal) 
e do Decreto nº 42.356/10. 

 A participação do Governo do Estado, por 
meio do Inea, nos convênios depende de 
autorização do seu Conselho Diretor e os 
municípios deverão apresentar a este órgão, 
bimestralmente, o cadastro georreferenciado das 
FMPs demarcadas. Podendo ser exigido, quando 
necessário, o Relatório de Auditoria Ambiental das 
FMPs demarcadas pelo município. 

 Também devem ser levadas em consideração, 

113- Ibidem.
 114- Decreto Estadual, 2010.

considerados os níveis máximos de água (NMA), de 
acordo com as determinações dos órgãos Federais 
e Estaduais competentes ”113.

 A Constituição Federal de 1988, em seu Art. 
268, dene como áreas de preservação 
permanente:

quando couber, as disposições relativas à 
descentralização do licenciamento ambiental, 
es tabelec idas  pe lo  Decreto Es tadual  nº 
42.050/2009, alterada pelo Decreto Estadual nº 
42.440/20.

 No intuito de estar em consonância com o 
Decreto Estadual nº 42.484/2010, em 2011, foi 
publicada a Resolução Conjunta SMAC/SMO/SMU 
nº02 de 06/11/2011, onde dispõe sobre 
procedimentos a serem adotados para demarcação 
e utilização de Faixa Marginal de Proteção e/ou de 
Faixa Non Aedicandi na cidade do Rio de Janeiro, 
em função da legislação em vigor e da celebração 
de convênio entre a Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro e o Instituto Estadual do Ambiente. 

 A resolução orienta que as diretrizes a serem 
adotadas sigam o Decreto Estadual nº 42.356 de 
16/03/2010. Onde neste informa nos parágrafos 2 
e 3:
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§ 2º Nos cursos d'água de pequeno porte, assim considerados aqueles com vazões 
máximas, associadas a cheias de 10 (dez) anos de recorrência, não superiores a dez 
metros cúbicos por segundo, deverão ser demarcadas, em ambas as margens, faixas 
non aedicandi que permitam o acesso do Poder Público ao corpo hídrico, contados na 
forma dos incisos do § 1º deste artigo, com no mínimo:
I - 05 (cinco) metros de largura no caso de vazões iguais ou superiores a seis metros 
cúbicos por segundo e;
II - 01 (um) metro e meio de largura no caso de vazões inferiores a seis metros cúbicos 
por segundo.
§ 3º Nos cursos d'água canalizados com margem revestida, de porte superior ao 
denido no § 2º deste artigo, deverão ser demarcadas, em ambas as margens, faixas 
non aedicandi que permitam o acesso do Poder Público ao corpo hídrico, com no 
mínimo dez metros de largura, contados na forma dos incisos do § 1º deste artigo116.

 Na cidade do Rio de Janeiro, por meio do Decreto 
nº. 42.985 de 3 de abril de 2017, que dispõe sobre as 
competências da Fundação Instituto das Águas do 
Município do Rio de Janeiro – Rio-Águas, é de atribuição 
da Diretoria de Análise e Fiscalização (DAN) a 
demarcação das Faixas Non Aedicandi – FNAs dos rios 
do município. 

 A delimitação das faixas marginais dos corpos 
hídricos é importante para preservá-los, assim como a 
ora e fauna associadas a eles. A relevância do trabalho da 
Rio-Águas, neste âmbito, está ligada à sustentabilidade 
dos recursos naturais, visto que a água é essencial à 
sobrevivência dos seres vivos. A demarcação das faixas é 
mais um instrumento legal de proteção dos cursos d'água. 

Conclusão

116- Resolução Conjunta SMAC/SMO/SMU nº02, 2011.

 A conservação delas, porém, demanda um trabalho 
multidisciplinar dos órgãos públicos, visto que a 
problemática da ocupação irregular das margens ocorre 
em diversos curso d'água e, geralmente, está ligada à 
questões sociais e econômicas.



Rio Cachoeira
(Foto: José Diaz / Arquivo Rio-Águas)
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Georreferenciamento dos rios da cidade do Rio de Janeiro117

Introdução

Por Marcos Cotrim Serpa118

Esse artigo tem como objetivo apresentar como é feito o processo de obtenção, 
tratamento e georreferenciamento de ortofotos no sistema geodésico brasileiro de 
referência, por meio da aerofotogrametria digital. Trata também da restituição 
cartográca para a vetorização que representa o traçado real da rede hidrográca da 
cidade do Rio de Janeiro e sua importância para os estudos e projetos desenvolvidos 
pela Fundação Rio-Águas. 

Palavras-chave: Coordenadas, Levantamento Aéreo, Aerofotogrametria, Ortofoto, Sistema Geodésico, 
Georreferenciamento, Rios.  

 Pode-se dizer, de forma genérica, que se a 
pergunta “onde?” é importante para seu trabalho, 
projeto ou negócio, então você está querendo 
c o n s u l t a r  i n f o r m a ç õ e s  q u e  e s t e j a m 
georreferenciadas.

 Pa r a  s e  e n t e n d e r  a  c o n c e p ç ã o  d e 
georreferenciamento de qualquer elemento visual 
real e representativo sobre a superfície da Terra, é 
necessário compreender três processos distintos: o 
da obtenção da imagem, o da criação do sistema 

117- Este artigo contou com a colaboração de Leandro Gomes Souza, Gerente de Cartograa e Cadastro Técnico da Coordenadoria Técnica de Informações da Cidade do 
Instituto Pereira Passos (IPP) da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.
118- Formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com mestrado prossional em Saneamento Ambiental, pela Escola Politécnica da 
UFRJ. Possui experiência nas áreas de Construção Civil e Saneamento Ambiental, tendo trabalhado na construção de empreendimentos imobiliários, bem como em 
projetos nas quatro áreas do Saneamento (Água, Esgotos, Drenagem e Resíduos) em empresas públicas e privadas, em diversos municípios do Brasil e em outros países, 
como Costa Rica e Angola. Atualmente, é Gerente de Regulação e Normatização Técnica da Diretoria de Saneamento da Fundação Rio-Águas, onde trabalha com análises 
Geoespaciais e Geoestatísticas, por meio da utilização das ferramentas de geoprocessamento do Software ArcGis da empresa ESRI, para dar apoio à Gestão do Contrato de 
Concessão dos serviços de esgotamento sanitário na Área de Planejamento 5 do município do Rio de Janeiro.
119- Sistema Geodésico de Referência é o Datum SAD69, WGS84, SIRGAS2000. São as coordenadas X (longitude) e Y (latitude). Trata-se de um sistema para localizar 
qualquer objeto sobre a superfície da Terra.
120- Datum, do latim “dado”, plural “data”.

geodésico119 de referência e da associação das 
coordenadas da imagem as do sistema geodésico 
de referência ou Datum120.

 O georreferenciamento, propriamente dito, é 
justamente essa última etapa de associação das 
coordenadas da imagem as do sistema geodésico 
de referência. Entre uma etapa e outra existem 
processos e técnicas utilizados, para que Cartas, 
Mapas e Plantas sejam apresentados da maneira 
que se tem conhecimento, para as diversas 
nalidades pretendidas. 
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 Esses processos e técnicas compreendem: a 
o r t o r e t i  c a ç ã o ,  a  f o t o t r i a n g u l a ç ã o ,  a 
estereoscopia, transformações geométricas por 
meio de softwares, a vetorização e extração de 
camadas vetoriais. Esse conjunto de processos e 
técnicas é chamado de Restituição Cartográca. 
Esse trabalho era feito quase manualmente, passou 
a ser feito de forma semiautomática com a 
intervenção humana em algumas etapas do 
processo e, atualmente, ele é feito quase 100% de 
forma automática e digital, sendo o trabalho 
humano somente o de supervisão e validação da 
automação do processo.

 A Geograa e a Cartograa são as áreas da 
ciência responsáveis pelos estudos sobre a forma 
da Terra, a criação de sistemas de referência, a 
representação e localização dos elementos 
existentes sobre a superfície da Terra. As 
Engenharias de Computação, Mecânica e 
E l e t rôn i ca  desenvo l vem os  p rog ramas , 
componentes e técnicas capazes de automatizar 

 As imagens de elementos visuais sobre a 
superfície do planeta podem ser obtidas por meio 
de várias técnicas de captura de imagens, à 
distância variável, com diferentes níveis de 
detalhamento. As imagens podem ser capturadas 

Assumimos o SIG como uma geotecnologia de geoprocessamento capaz de trabalhar 
com o grande volume e complexidade de dados requeridos em estudos integrativos, 
além de possibilitar a manipulação das informações geográcas nele armazenado, 
dando condições para atualizá-las, e capacitar o sistema para o monitoramento dos 
temas estudados com a implantação de uma base de dados. Assim, são criadas 
condições para a realização de um planejamento e gestão da área de interesse.

A aerofotogrametria digital121

todas as etapas do processo de Restituição 
Cartográca Digital.

 Após a obtenção do produto nal das 
camadas vetoriais, extraídas a partir da imagem 
georreferenciada, é possível fazer diversas análises 
geoespaciais, aplicando as técnicas e ferramentas 
d e  g e o p r o c e s s a m e n t o .  O  t e r m o 
Geoprocessamento denota a disciplina do 
conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e 
computacionais para o tratamento da informação 
geográca. As ferramentas computacionais para 
Geoprocessamento, chamadas de Sistemas de 
Informação Geográca (GIS), permitem realizar 
análises complexas, ao integrar dados de diversas 
f o n t e s  e  a o  c r i a r  b a n c o s  d e  d a d o s 
georreferenciados.

 Menezes (2013, p.207) apresenta uma 
denição atualizada que incorpora a dimensão da 
aplicação da técnica do SIG: 

por câmeras fotográcas convencionais ou 
métricas, analíticas ou digitais. Enquanto o método 
convencional usa imagens em lme (positivas ou 
negativas), a Fotogrametria Digital utiliza imagens 
armazenadas em computador na forma de pixels 
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121- O avanço do uso de drones e da tecnologia LIDAR (Light Detection And Ranging) está desenvolvendo uma forma de 
fazer levantamento topográco com maior resolução espacial e menores custos. Imagens de satélite, apesar de custarem 
menos, são preteridas às imagens obtidas por aeronaves mais próximas ao solo, pois, estas, obtêm imagens com maior 
resolução espacial.



 (SILVA, I.). Essas câmeras com sensores 
imageadores podem estar embarcadas em balões, 
drones, aeronaves e satélites e podem ser 
acionadas sem interferência humana direta, por 
programação de sistemas microeletrônicos, com 
baterias acopladas, temporizadores, sistema de 
localização global-GPS, dentre outros dispositivos 
e sensores. 

 Dependendo da potência das lentes a serem 
utilizadas e da distância entre o equipamento de 
captura da imagem e o objeto signicante, podem 
ser observados diferentes níveis de detalhamento 
da imagem, com resolução milimétrica ou 
quilométrica. O objetivo para que se propõe utilizar 
essa imagem vai denir a resolução que se deseja 
obter. Cabe entender que quanto maior a 
resolução necessária ou nível de detalhamento, 
maior será o custo de obtenção, bem como o 
espaço necessário para o armazenamento dessa 
imagem.

 Etimologicamente, a palavra fotogrametria 
(cujos radicais vêm do grego: photon [luz], graphos 
[escrita] e metron [medições]) signica medições 
execu tadas  por  me io  de  fo tograas .  A 
fotogrametria digital surgiu nos anos de 1980, 
tendo como grande inovação a utilização de 
imagens digitais como fonte primária de dados. "A 
fotogrametria é denida como a ciência aplicada, a 
técnica e a arte de extrair de fotograas métricas a 
forma, as feições, as dimensões e a posição dos 
objetos nelas contidas" (Wikipédia, 2020).

 A câmera métrica é projetada especialmente 
para aquis i ção de fo tograas  para ns 
cartográcos, pois fornece precisão geométrica 
adequada para mapeamento. Uma câmera aérea 
com esta capacidade é denominada de câmera 
cartográca. Esta classicação é empregada na 
produção de mapas e cartas topográcas. As 
câmeras métricas são aquelas que possuem as 
denominadas marcas duciais, cuja nalidade é 
materializar o sistema referencial ducial, 
garantindo rigidez geométrica, devido ao plano 
focal ser estável. 

 Quando as fotograas aéreas são usadas para 
mapeamento, as linhas de vôo são locadas no 
mapa de tal maneira que faixas vizinhas tenham 
uma região comum de superposição: é a 
superposição lateral que, geralmente, é de 25% a 
30% da cobertura da foto. Cada fotograa na linha 
de vôo cobre uma área que se superpõe com as 
fotos anteriores em, aproximadamente, 60%. 

 Esta superposição é chamada superposição 
longitudinal e possui três nalidades básicas: a 
primeira é permitir a cobertura do terreno de dois 
pontos de vista distintos, o que permite a produção 
de estéreo pares para a observação e medição 
estereoscópica; a segunda nalidade é a 
construção de mosaicos, aproveitando-se somente 
a porção central de cada fotograa, onde o 
deslocamento devido ao relevo e as distorções são 
menores; a terceira nalidade é a geração de 
pontos de apoio por métodos fotogramétricos, a 
fototriangulação (ou aerotriangulação).
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Restituição Fotogramétrica Digital

 Segundo Coelho e Brito (2007), a restituição 
objetiva a interpretação das diversas feições 
naturais ou articiais manifestas no terreno, 
extraindo-as geogracamente referenciadas – 
coordenadas no espaço-objeto –, a m de compor a 
base cartográca de uma região geográca em 
uma dada escala. Em outras palavras, tratar-se-á 
de descrever as feições geográcas por meio das 
coordenadas de pontos ao longo de sua geometria 
no sistemado espaço-objeto.

 A restituição fotogramétrica digital é a 
restituição fotogramétrica executada em ambiente 

digital. O estado-da-arte nessa área é a utilização 
de sistemas Computer Aided Design (CAD) com 
suporte a sistemas de coordenadas cartográcas. 
Esses sistemas pressupõem a junção de um modelo 
da Terra, ou sistema geodésico, sobre o qual será 
aplicada uma projeção cartográca. Usa-se 
principalmente o sistema de coordenadas UTM, 
aplicado sobre sistemas geodésicos diversos. Para o 
Brasil, atualmente, é usado o Sistema de Referência 
Geocêntrico para as Américas (SIRGAS). É 
tendência mundial a substituição de sistemas 
geodésicos topocêntricos por geocêntricos, 
cobrindo maiores extensões. Essa transformação 
tem se tornado comum em vários países.

 Ortofoto é a foto corrigida de todas as 
deformações presentes na fotograa aérea, 
decorrentes da projeção cônica da fotograa que 
dá à foto um aspecto distorcido, e das variações do 
relevo, que resultam em variação na escala dos 
objetos fotografados. 

 Para tornar a foto original uma ortofoto, é 
preciso que antes se façam as correções 
necessárias, a partir de determinados parâmetros, 
obtidos pela técnica de aerotriangulação. Esse 
processo consiste na marcação dos pontos em 
campo por GPS, para conferir coordenadas e fazer 

Ortorreticação

Figura 1: Processo de ortorreticação, que transforma uma 
imagem em perspectiva central em outra, em perspectiva 
ortogonal

 Na ortofoto, todos os pontos se apresentam na 
mesma escala, podendo seus elementos serem 
medidos e vetorizados com precisão. É possível 
medir distâncias, posições, ângulos e áreas, como 
em um mapa qualquer.

a correlação da imagem com o terreno 
fotografado. Usualmente, é feita a determinação 
de um a três pontos de apoio por modelo 
fotográco.
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 O conceito de fototriangulação, de Lugnani 
(1987), diz que é um método de determinação de 
coordenadas de pontos de interesse no espaço-
objeto. Essa determinação é possível dada a 

 A orientação interior reconstrói a posição dos 
feixes perspectivos em relação à câmara, no 
momento da tomada da foto. Para materializar esse 
efeito, são calculados os parâmetros que 
relacionam o sistema de coordenadas de imagem 
digital (pixels) em um sistema característico de cada 
câmara, dado pelos parâmetros do certicado de 
calibração. Simplicadamente, pode-se armar 
que a imagem digital, que estava “solta” (não-
referenciada), é atrelada à posição que exercia 
dentro da câmara quando foi obtida.

 Já a orientação exterior relacionará o sistema 
de câmara (reconstruído na orientação interior) ao 
sistema de coordenadas de terreno (espaço-objeto) 

Fototriangulação

Figura 2: Ortofoto (2013) – trecho do Canal de São Francisco 
– Bairro de Santa Cruz

(Fonte: Acervo do Instituto Pereira Passos/IPP)
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naquele instante, por meio da determinação dos 
seis parâmetros que regem a posição do centro de 
perspectiva na tomada da foto – posição 
tridimensional e rotações nos três eixos (ressecção 
espacial). Isso quer dizer que, agora, é conhecida a 
posição da imagem em relação à câmara (espaço-
imagem) e em relação ao terreno (espaço-objeto). 
Com o conhecimento desses parâmetros, podemos 
deduzir as coordenadas, no espaço-objeto, de 
qualquer ponto representado no espaço-imagem 
(objetivo da fotogrametria), por meio das equações 
de colinearidade, que consideram as coordenadas 
do ponto no espaço-objeto incógnitas (interseção 
espacial).
 

relação geométrica entre as fotograas adjacentes, 
o controle de campo mediante pontos de apoio e o 
conjunto de valores aproximados de parâmetros de 
orientação da fotograa.



 Segundo Andrade (1998), o maior objetivo da 
fototriangulação é fornecer as coordenadas 
precisas para os pontos necessários para a 
orientação de modelos fotogramétricos, visando a 
restituição ou a elaboração de ortofotos.

 Segundo  Coe lho  e  B r i t o  (2007 ) ,  a 
fototriangulação é uma fonte segura de cálculo de 
coordenadas no espaço de pontos medidos 
fotogrametricamente. Nada mais é do que um 

 Coelho e Brito (2007) explicam que cada olho 
do observador se comporta como uma câmara 
fotográca, que irá detectar e registrar na memória 
as dimensões relativas à largura e ao comprimento 
do objeto observado, ou seja, a forma e as cores 
que  o  denem,  porém,  a  d imensão de 
profundidade não será percebida pelas imagens 
separadamente, mas ao analisar uma mesma 
imagem por dois ângulos diferentes. 

 Cada olho têm um campo de visão que se 
interpõe sobre o outro, formando um espaço de 
interseção que irá ser interpretado pelo cérebro por 
meio da noção de profundidade, ou seja, a imagem 

Estereoscopia

Figura 3: Tomada de imagens com região de adjacência, a partir de fotos 
aéreas

(Fonte: COELHO, Luiz., BRITO, Jorge. Fotogrametria Digital, 2007)

conjunto de ressecções espaciais realizado 
simultaneamente com um conjunto de interseções 
espaciais para um conjunto de imagens (bloco). Em 
certos casos, é preciso reorientar o modelo 
estereoscópico levando-se em conta uma 
quantidade considerável de pontos nele contidos. 
Por meio da fototriangulação, é possível fazer o 
adensamento de pontos de controle em campo, 
utilizando as coordenadas de apenas alguns pontos 
por bloco em cada modelo.

que o cérebro formará do  objeto terá a dimensão 
tridimensional. A visão estereoscópica, portanto, 
utilizará pares de imagens que se interpõe, 
parcialmente, a m de propiciar o mapeamento 
t r i d i m e n s i o n a l ,  a  p a r t i r  d e  i m a g e n s 
fotogramétricas.

 O processo de estereoscopia consiste na 
reprodução t r id imens iona l ,  a  par t i r  da 
sobreposição de duas imagens, chamadas de pares 
estereoscópicos. São então restituídas as curvas de 
nível e interpoladas as coordenadas X, Y, Z, 
gerando uma malha regular e um modelo 
tridimensional, o MDT- Modelo Digital do Terreno.
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 O resultado nal é a carta em formato digital, 
que pode ser impressa para manuseio ou 

 Cabe, aqui,  denir os dois t ipos de 
representação gráca considerados pela 
semiologia ótica: a representação matricial da 
imagem e a representação vetorial da imagem. A 
imagem com representação matricial, também 
conhecida como imagem raster, é caracterizada 
pela sua representação por pixels (Picture cells). 
Quanto menor o tamanho do pixel, maior será a 
resolução da imagem. As imagens raster costumam 
ocupar mais espaço na memória e, a partir de 
determinada aproximação ou zoom na imagem, 

Imagem Matricial ou Vetorial:

Figura 4: Exemplo de dois níveis diferentes (hidrograa e altimetria), que, 
juntamente com outros, compõem um arquivo de restituição do terreno 
representado abaixo deles

(Fonte: COELHO, Luiz., BRITO, Jorge. Fotogrametria Digital, 2007)

ela passa a se tornar abstrata, borrada, quando 
ocorre a pixelização da imagem. 
 
 Já a representação da imagem vetorial é feita 
pela tradução dos objetos da imagem para 
elementos representativos por pontos, linhas e 
polígonos e essa representação é armazenada na 
memória por meio de equações matemáticas, 
sendo necessár io  um espaço menor  de 
armazenamento, além de não perder seu nível de 
detalhamento ou resolução com a aproximação ou 
nível de zoom dado no objeto em análise. 

aproveitada na integração a um Sistema de 
Informações Geográcas (SIG).

(Fonte: CAMARA, Ricardo. Introdução à 
Estrutura de Dados Espaciais - QuadTree, 2003)

Figura 5: Dado Vetorial & Matricial
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Figura 7: Imagem do Software de SIG com trecho do Canal 
de São Francisco. 

Figura 6: Imagem CAD Restituição da Ortofoto(2013) do 
Canal de São Francisco

(Fonte: Acervo do Instituto Pereira Passos/IPP, camada de 
Hidrograa. Disponível em: data.rio)

(Fonte: Acervo do Instituto Pereira Passos/IPP)

 O arquivo, acima, do tipo Computer Aided 
Design-CAD é então convertido para o formato de 
trabalho de algum Sistema de Informações 
Geográcas-SIG, incluindo a tabela de atributos, 
onde é possível inserir quaisquer informações 
alfanuméricas sobre cada registro ou feição. A 
geometria originalmente é a do DWG, mas têm 
alguns pequenos ajustes122 para o SIG, como, por 
exemplo, a conectividade dos canais, cuja parte 
subterrânea não é identicada na restituição.
 
 No CAD, é feita a representação precisa dos 
atributos visuais, tal como estes se encontram na 
realidade – o traçado dos rios é representado pelas 

122- Estes ajustes são importantes no SIG para que as análises espaciais, como conectividade, uxo, escoamento de rede de 
drenagem sejam consistentes do ponto de vista topológico. Rios 
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suas margens. No SIG, além da questão visual, 
também são considerados modelos da realidade, 
elementos que não são visíveis na ortofoto, como o 
traçado do talvegue.

 O CAD possui atributos de representação 
gráca dos elementos, como espessura de linha, 
cor e estilo do traço, que estão traduzidas na 
legenda do documento. O SIG, por sua vez, tem os 
atributos em uma tabela associada, sendo que 
cada feição no mapa possui correspondência com 
um registro na tabela que descreve essa feição - por 
exemplo, código, nome, extensão do rio e se o 
mesmo é subterrâneo ou não.



Figura 8: Meridianos e paralelos geodésicos

Quadro 1: Cronologia dos Sistemas de Referência Geodésica – SRG

(Fonte: Apostila Fundamentos da Geodesia 
– Topograa/UFBA-BA)

 Um Sistema Geodésico de Referência existe 
para fazer a localização de qualquer detalhe da 
superfície terrestre. Esses sistemas são guras 

 O órgão responsável por padronizar esses 
referenciais é o ITRS (Sistema de Referência 
Terrestre Internacional, do inglês: International 

 Com estes sistemas é possível localizar, 
espacialmente, qualquer objeto ou feição sobre a 
superfície terrestre. Cada sistema é denido a partir 

Sistemas geodésicos de referência (SGRs)

GRS1967 WGS1973 GRS1980
Córrego 
Alegre SAD69 WGS1984 SIRGAS2000

Sistemas de Referência Geodésica - SRG

da adoção de um elipsóide de referência, 
orientado, posicionado e ajustado às dimensões do 
planeta.

geométricas que representam a superfície da Terra, 
permitindo que cada ponto nela tenha um conjunto 
de coordenadas especíco, como (X, Y, Z).

Terrestrial Reference System). Existem vários 
sistemas de referência (também chamados de 
Datum). 
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 Ao se adotar um SRG, entre os procedimentos 
necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, está 
a implantação de uma origem, estabelecida como 

 Historicamente, o Brasil adotou, como referencial geodésico para seu território, os seguintes Data:

 Datum de origem geocêntrica tem como referência um ponto no centro de massa da Terra. 
 
 Datum de origem topocêntrica tem como referência um ponto na superfície da Terra.

Córrego Alegre (1o Sistema adotado):
- Elipsóide: Internacional de Hayford de 1924
- Origem: Topocêntrico ou local
- Ponto Datum: Vértice Córrego Alegre (MG)

SAD69:
- Elipsóide: Internacional de 1967
- Origem: Topocêntrico ou local
- Ponto Datum: Vértice Chuá (MG)

WGS84: (GPS)
- Elipsóide: GRS-80
- Origem: Geocêntrico
- Ponto Datum: Centro de Massa da Terra

SIRGAS2000:
- Elipsóide: GRS-80
- Origem: Geocêntrico
- Ponto Datum: Centro de Massa da Terra

Escolha do Datum

Datum Local – Topocêntrico Datum Global – Geocêntrico

Figura 9: Representação Datum local (topocêntrico) 
e Global (geocêntrico)

(Fonte: ALMEIDA, Geraldo, 2014)

 O WGS84 e o SIRGAS2000 são praticamente idênticos, pois utilizam o mesmo elipsóide de referência 
(GRS80), com alguns centímetros de diferença no valor do achatamento.
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um marco inicial, chamado de Datum que pode ter 
sua origem geocêntrica ou topocêntrica:
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 SIRGAS - Sistema de Referência Geocêntrico 
para as Américas que, em 25 de fevereiro de 2005, 
foi ocialmente adotado como o novo sistema de 
referência geodésico para o Sistema Geodésico 
Brasileiro (SGB) e para o Sistema Cartográco 
Nacional  (SCN).  O SIRGAS atende uma 
necessidade de compatibilização com o sistema de 

 O desenvolvimento do Sistema Geodésico 
Brasileiro - SGB (IBGE, 2013b) é composto por 
redes de altimetria, planimetria e gravimetria, 
podendo ser dividido em duas fases distintas: uma 
anterior e outra posterior ao advento da tecnologia 
de observação de satélites articiais com ns de 
posicionamento.

 É de responsabilidade do Instituto Brasileiro 
de Geograa e Estatística – IBGE xar as diretrizes e 
bases da Cartograa Brasileira e dar outras 
providências e, para tal, estabelecer um sistema 
planialtimétrico único de pontos geodésicos de 

Marcos Geodésicos:

Sistema Geodésico Brasileiro - SGB

Figura 10: Marcos Geodésicos espalhados pelo Brasil.

(Fonte:http://www.bdg.ibge.gov.br/appbdg/ - Camada 
“GPS” 2020)

posicionamento global-GPS, que também é 
geocêntrico. 

 A Resolução RPR nº 01/2005 do IBGE em seu 
Art. 1º deniu a data de 25 de fevereiro de 2015 
para término do período de transição, para adoção 
no Brasil do Sistema de Referência Geocêntrico 
para as Américas (SIRGAS2000).

controle, materializados no terreno para servir de 
base ao desenvolvimento de trabalhos de natureza 
geodésica e cartográca.

 Constituído por cerca de 70.000 estações 
implantadas pelo IBGE, em todo o território 
brasi leiro, dividida em três redes: Rede 
Planimétrica - pontos de referência geodésicos 
para latitude e longitude de alta precisão; Rede 
Altimétrica - pontos de altitudes conhecidas de alta 
precisão (RN - Referências de Nível); Rede 
Gravimétrica - ponto de referência para valores 
precisos de gravidade.



123- COLEÇÃO ESTUDOS CARIOCAS. Proposta de rede geodésica de referência para o Município do Rio de Janeiro (Fevereiro/2019). Disponível em: .http://data.rio
COLEÇÃO ESTUDOS CARIOCAS. Análise das estruturas geodésicas de responsabilidade do Instituto Pereira Passos: estado atual e conservação (Dezembro/2018). 
Disponível em: http://data.rio.

124- Catálogo de Informações Geodésicas do Rio de Janeiro e Região Metropolitana. Disponível em: .http://data.rio

 A cidade do Rio de Janeiro tem centenas de 
pontos geodésicos espalhados por seu território. O 
último grande levantamento de onde eles estão foi 
feito pelo Iplan-Rio, entre 1995 e 1996, para o 
Catálogo124 de Pontos Geodésicos. Em 20 anos, 

Rede Geodésica Municipal do 
Rio de Janeiro123

Constelação de Satélites de 
posicionamento:

outros pontos foram instalados e alguns já não 
estão mais onde foram inicialmente colocados, 
pois o DATA.RIO do Instituto Pereira Passos conta, 
agora, com uma versão digital desse catálogo, 
ampliada não apenas com outros pontos 
materializados, ao longo das muitas campanhas 
de mapeamento do município, mas também com 
dados do IBGE e do Governo do Estado, sobre a 
Região Metropolitana do Rio. 

Figura 11: Marcos Geodésicos Municipais.    
(Fonte:https://pcrj.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/in

dex.html?id=02dbe5b6dfa74212b2512063a134ab8d)

Esse banco de dados permite aos usuários 
buscarem centenas de pontos, mediante sua 
localização geográca. Também estão disponíveis 
informações detalhadas, extraídas dos antigos e 

Na década de 1970, iniciaram-se as operações de 
rastreio de satélites articiais do sistema Navy 
Navigation Satellite System (NNSS) da Marinha 
Americana, também conhecido por sistema 
TRANSIT. 
 Em 1991, o IBGE, por meio do seu 

Departamento de Geodésia, adquiriu quatro 
receptores do Global Positioning System (GPS) e 
começou a utilizar a tecnologia do Sistema 
NAVSTAR/GPS (NAVigation System with Time and 
Ranging – Global Positioning System) na 
densicação dos marcos planimétricos do Sistema 
Geodésico Brasileiro. Teve início, assim, a era GPS, 
no IBGE, que prevalece até os dias de hoje. 
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novos catálogos e chas de informações 
geodésicas, tais como, o tipo de marco utilizado, 
um breve descritivo dele e um croqui. 



Coordenadas Geográcas:

 Para que cada ponto da superfície da Terra 
pudesse ser localizado no mapa, foi criado um 
sistema de linhas imaginárias chamado Sistema de 
Coordenadas Geográcas. Convencionou-se o 
meridiano de Greenwich, que passa pelos 
arredores da cidade de Londres, na Inglaterra, 
como o meridiano principal. O paralelo central 
passa pelo Equador. O principal paralelo é a Linha 
do Equador, pois representa a faixa da Terra que se 
encontra a uma igual distância dos pólos Norte e 
Sul. 
 
 Já o principal meridiano é o de Greenwich e foi 
escolhido por uma convenção, realizada na cidade 
de Washington D.C., nos Estados Unidos, no ano de 
1884. O conjunto das linhas meridionais e 
paralelos forma a rede de linhas imaginárias ao 
redor do globo terrestre, constituindo as 
coordenadas geográcas.  A coordenada 
geográca de um determinado ponto da superć ie 
da Terra e ́obtida pela interseçaõ de um meridiano e 
um paralelo. Essas duas linhas representam o 

marco inicial da contagem das latitudes e das 
longitudes.

 Os paralelos nos indicam a latitude, que e ́a 
distância, em graus, da linha do Equador até ́ o 
paralelo de um determinado lugar. Os valores da 
latitude variam de 0o(linha do Equador) a 90o 
(pólos), no Hemisfério Norte (positivas), e de 0º a 
90º, no Hemisfério Sul (negativas), seguida da 
indicação se é no Hemisfério Norte (N) ou no 
Hemisfério Sul (S).

 Os meridianos nos indicam a longitude, que é 
a distância ou o ângulo diedro entre o plano 
secante do meridiano de Greenwich (que passa 
pelo observatório de Greenwich, na Inglaterra) até 
o plano secante do Meridiano local, variando de 0º 
a 180º, na direção Leste (positivas) ou na direção 
Oeste (negativas).

Figura 12: Meridianos e paralelos geodésicos 
(Fonte: Apostila de Topograa - Fundamentos da Geodesia. 

FONTES, 2010/UFBA-BA)
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 A projeção cartográca determina como o 
modelo elipsoidal da Terra é projetado em um 
plano. Estas projeções podem ser explicadas como 
funções matemáticas, que relacionam pontos de 
uma superfície de referência (esférica ou elipsoidal) 

 Uma das projeções mais utilizadas no Brasil 
para escalas 1:500.000 e maiores é a Projeção 
Cartográca UTM – Universal Transverse de 
Mercator. A UTM tem uma característica peculiar 
entre as outras projeções, pois divide a Terra em 
fusos e zonas. Cada fuso tem seis graus de largura e 
é dividido em Norte e Sul. Logo, como a Terra tem 

Projeção Cartográca:

Figura 13: Projeções cartográcas classicadas quanto à 
superfície de projeção 

(Fonte: CTISM, adaptado de IBGE, 2009)

Figura 14: Fuso UTM com exagero lateral (10x)

 
(Fonte: CTISM, adaptado de Anderson, 1982)
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a uma superfície de projeção (ROCHA,1994). São 
classicadas quanto à superfície de projeção: 
planas, cônicas ou cilíndricas, quando forem 
utilizadas as superfícies de um plano, cone ou 
cilindro como base para planicar a esfera terrestre 
(CARVALHO e CHAVES DE SÁ, 2017).

360º, temos 120 partes (360º / 6º x 2).

 Projeção de Mercator – Os meridianos são 
representados por linhas retas paralelas e 
equidistantes. Já os paralelos formam um sistema 
de linhas em ângulos retos com os meridianos, com 
projeção conforme cilíndrica.

 Os fusos ou zonas são denominados pela 
contagem na longitude 180º W, à esquerda, e pelo 
hemisfério (N – Norte e S – Sul) como, por exemplo, 

o 22S, que é um fuso que abrange uma boa parte 
do território brasileiro. 
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 Adotar cilindros de eixo transverso de maneira 
que cada um cobre a longitude de 6º (3º para cada 
lado do meridiano central). Em latitude, os fusos 
são limitados ao paralelo 80 N e S, pois acima deste 
valor as deformações se acentuam muito.

 Para evitar coordenadas negativas a partir da 
origem das coordenadas (cruzamento Equador com 
meridiano central), será acrescida em cada fuso das 

Figura 15: O Brasil projetado em fusos e zonas UTM

 (Fonte:https://www.researchgate.net/publication/31942336
8_Brasil_fusos_e_zonas_UTM)

O Brasil projetado em fusos e zonas UTM

Figura 16: Estado do Rio de Janeiro projetado em fusos e 
zonas UTM

(Fonte: 
https://www.researchgate.net/publication/319423368_Bra

sil_fusos_e_zonas_UTM)

constantes 10.000.000 metros, no eixo das 
ordenadas (NS), e de + 500.000 metros no eixo das 
abcissas (EW).

 O estado do Rio de Janeiro é cortado por um 
limite de fusos UTM: 23S e 24S. Isso implica que 
não devemos simplesmente representar o estado 
inteiro em projeção UTM, pois teríamos que optar 
por apenas um fuso em especíco.



Figura 17: Erro de posicionamento entre Data

(Fonte: 
http://www.pign.org/PIGN3/Portugues/cadastral.htm)

Erros de Posicionamento entre projeções de 
Datum:

Erros geométricos resultam das seguintes 
causas:
 Rotação da Terra;
 Curvatura da Terra;
 Movimento do espelho de imageamento;
 Variações da altitude, posição e velocidade da 
plataforma;
 Distorção de panorama;
 Distorção topográca.

 De SIRGAS2000 para SAD69: ~65 metros no território brasileiro
 De SIRGAS2000 para WGS84: Nenhum
 De Córrego Alegre para SAD69: <= 60 metros

 

 Ainda que existam dados em coordenadas 
geodésicas, em diferentes Data, essa coexistência 
pode gerar erros de posicionamento.

 Por exemplo, um mapeamento realizado em 
SAD69 e outro em SIRGAS2000 não podem ser 
mostrados no mesmo mapa, sem os devidos 
cálculos de conversão de Datum.
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Figura 18: Mosaico Photographico do Distrito Federal/RJ de 
Dez/1928 

(Fonte: Acervo IPP)

Figura 19: Carta Cadastral do Distrito Federal/RJ de 
Mar/1930

(Fonte: Acervo IPP)

Figura 20: Planta Cadastral da cidade do Rio de Janeiro/RJ 
de 1935

(Fonte: Acervo IPP)

 O mapeamento dos rios da cidade é feito 
desde as representações cartográcas resultantes 
das primeiras incursões europeias no território, 
onde viria a ser fundada a cidade e nos anos 
subsequentes, no século XVI. Os levantamentos 

Histórico do mapeamento dos rios da cidade do Rio de Janeiro

mais antigos digitalizados no acervo do IPP são das 
fotograas métricas (a mais antiga sendo do ano de 
1928) e diversos mapeamentos cadastrais 
realizados, desde o início do século XX, que se 
encontram digitalizados, mas a maioria ainda não 
georreferenciada. 



 Nesses levantamentos, é possível encontrar a 
hidrograa do município restituída e com 
posicionamento de precisão por pares de 
coordenadas, relativos aos Data (alguns locais), 
que não estão mais em uso atualmente. Todos 

 Em termos de formato, foi digitalizado em 
fo rma to  ve to r i a l  ( . d x f )  o  mapeamen to 
aerofotogramétrico de 1975 (esc. 1:10.000), no 
qual os vetores do nível de hidrograa podem ser 
identicados. O primeiro levantamento feito, já em 
formato digital, é o de 1990, realizado apenas para 
parte da Barra da Tijuca. Já o primeiro de dados 
digitais que abrangeu todo o município é de 

Figura 21: Mapa Mural do Distrito Federal – Relevo e 
Hidrograa de Abr/1948 

(Fonte: Acervo IPP/2020)

Figura 22: Mapa do estado da Guanabara – Relevo e 
Hidrograa de 1965 

(Fonte: Acervo IPP/2020)

esses levantamentos digitalizados, sejam 
fotograas aéreas ou plantas cadastrais, 
encontram-se em formato raster / imagem (.jpeg 
ou .tiff).

1997/2000 (esc. 1:2.000), a partir do qual se 
originou a base da hidrograa uti l izada 
a tua lmen te .  Recen temen te ,  f o i  f e i t o  o 
levantamento cujo ano de referência é 2013 
(escala 1:2.000). A partir dos anos 2000, o IPP tem 
produzido ortofotos, praticamente de forma anual, 
intercalando com alguns anos, imagens de satélite.
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 Os trabalhos de cartograa sobre a 
hidrograa são feitos gerando dados primários 
pelas restituições cartográcas e ortofotos e 
consolidando informações secundárias de outras 
bases existentes disponíveis.

 Segundo o setor de Informática da Fundação 
Rio-Águas, o trabalho para a elaboração da base 
hidrográca do município começou exatamente 
separando, inicialmente, os layers de rios e canais 
existentes nas bases de 1997 e 2000 e 
consolidando com informações, vindas do arquivo 
técnico da fundação, e por meio das informações 
dos funcionários que trabalhavam nas localidades, 

Figura 23: Mapa da Área de Restituição 1:2.000

(Fonte: Acervo IPP/2020)

com bas tan te  conhec imento  dos  loca i s 
pesquisados. A segunda etapa consistiu na 
elaboração do banco de dados, que está ligado a 
esta base.

 Posteriormente, com o levantamento 
cartográco, realizado pelo IPP, em 2013, a base 
passou por nova atualização, incorporando os 
traçados dos rios identicados nas ortofotos. O 
processo de restituição cartográca vetoriza 
apenas os elementos visíveis na imagem, portanto, 
não apresentava a complementação dos rios em 
seus trechos cobertos e não visíveis.
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Figura 24: Representação da rede hidrográca com 
destaque para os trechos cobertos e não visíveis

(Fonte: Acervo IPP/2020)

Figura 25: Representação do Rio Arroio dos Afonsos, com 
complementação dos trechos cobertos

(Fonte: Acervo IPP/2020)

 Foi realizado um trabalho de correção desse 
problema utilizando-se a base original e 
informações como nome dos rios para identicar os 
trechos cobertos, tratando assim a geometria dos 
rios e completando as "gaps" (galerias de águas 
pluviais) nos seus trechos cobertos e não visíveis.

 Com essas melhorias, foi possível produzir uma base muito mais completa, sobretudo nas áreas não 
urbanizadas, conforme pode ser vericado na comparação desta base (azul), com a base inicial (verde 
claro).
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 Essa melhoria foi feita, inclusive, em casos 
onde a base original não identicava todos os 
trechos cobertos. Um exemplo foi o estudo do Rio 
Arroio dos Afonsos, no trecho sob a Avenida 
Marechal Fontenele, que na base original estava 
traçado, mas não identicado como coberto. 



Figura 26: Rede Hidrográca do Município do Rio de 
Janeiro com complementações 

(Fonte: Acervo IPP/2020)

Figura 27: Rede Hidrográca do Município do Rio – Detalhe 
nas complementações 

(Fonte: Acervo IPP/2020)

 Em detalhe:
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 Atualmente, está sendo feito pela equipe da 
Rio-Águas o trabalho de revisão e atualização desta 
base, sobretudo em áreas que sofreram 
intervenções; rios que foram canalizados, cobertos. 

Para essa revisão e atualização, são utilizadas as 
ortofotos produzidas anualmente pelo IPP, além 
do conhecimento técnico da Rio-Águas e dos 
cadastros de obras.
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 Por meio da altimetria ou elevação (cota z) de 
pontos cotados em locais especícos no terreno, 
formando redes regulares ou triangulares, é 
possível fazer o adensamento de pontos e a 
interpolação das cotas de elevação e gerar o 
Modelo Digital 3D do Terreno-MDT. A partir do 
MDT, é possível gerar o MDT hidrologicamente 
consistido ou MDT-HC, que utiliza a rede de 
drenagem existente, vericada em campo, para dar 
consistência à rede hidrográca gerada, a partir da 
utilização de ferramentas de geoprocessamento 
sobre o MDT.

 No ArcGis, as ferramentas da extensão 3D 
Analyst são utilizadas para: inferir valores de 
altimetria aos pixels do raster da superfície; 

Outras aplicações de geoprocessamento para Recursos Hídricos

Figura 28: Codicação da direção do uxo

(Fonte: retirado do Help online do ArcGis for Desktop)

 O ArcMap, por sua vez, possui uma 
visualização dos dados geográcos estritamente 

adensar e interpolar cotas, traçar as isolinhas; 
gerar o MDT; vericar as declividades existentes no 
terreno. Já as ferramentas da extensão Spatial 
Analyst/Hydrology são utilizadas para as análises 
hidrológicas do Modelo, tais como: obtenção das 
bacias hidrográcas; denição da rede hidrográca 
por bacia; apontar a direção de escoamento; 
indicar ordenamento dos trechos do rio; delimitar 
área de contribuição em determinado ponto da 
rede hidrográca;  previsão de áreas de 
inundação, etc.

Exemplo: Obtenção da direção do Fluxo de 
Escoamento dos cursos d´água, utilizando a 
ferramenta 'Output ow direction raster'— a cada 
pixel do resultado obtêm-se um código associado, 
indicando a direção do uxo.

em 2D; e o ArcScene provê a possibilidade de uma 
visualização 3D dos dados geográcos.
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Figura 29: Declividade utilizando a informação de altura do 
MDT para gerar a superfície

(Fonte: Apostila do Curso de Extensão “Análise Espacial de 
Bacias Hidrográcas” do LabGis/UERJ – Nov/13)

Figura 30: Rede de drenagem e lagos sobre o MDT-HC em 
três dimensões

(Fonte: Apostila do Curso de Extensão “Análise Espacial 
de Bacias Hidrográcas” do LabGis/UERJ – Nov/13)
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Figura 31: Animação 3D de Inundações Fluviais – Sem inundação
Figura 32: Animação 3D de Inundações Fluviais – Poucas áreas 

inundadas.

 Simulação/Animação 3D de Inundações Fluviais por meio do ArcGis / ArcScene.

Figura 33: Animação 3D de Inundações Fluviais – Muitas áreas 
inundadas.

(Fonte: Terra Spatial/2020. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=X1kVdUfUa4M&pp=qA

MBugMGCgJwdBAB):



 O Sistema Municipal de Informações Urbanas 
tem como nalidade reunir, gerir, integrar e 
atualizar o conjunto de informações sobre a cidade 
do Rio de Janeiro, estabelecendo um canal de 

 O dia 26 de outubro de 2001 marcou o 
lançamento do site Armazém de Dados, projeto 
pioneiro do Instituto Pereira Passos (IPP) na 
t ransparênc ia e no desenvolv imento de 
informações estatísticas, mapas, estudos e 
pesquisas, com foco na cidade do Rio de Janeiro.

 Em 2017, o Armazém de Dados passou por 
uma grande reformulação gráca e também de 
conteúdo. Agora, chamado DATA.RIO, o portal 
reúne o que tem de mais avançado em termos de 
tecnologia, possibilitando um acesso à informação 
mais ágil e interativo para toda população.

 Atuar em caráter preventivo no estudo e denição 
dos condicionamentos hidrológicos e físicos das 
inundações, que periodicamente atingem a cidade;

 Planejar, programar, projetar, executar, scalizar, 
controlar e conservar as obras de macrodrenagem e 
dispositivos de controle de inundações no município;

 Promover e manter o mapeamento das manchas de 
inundação das bacias hidrográcas, além da sua forma de 
ocupação;

 Contribuir para implementar e desenvolver o Plano 
Diretor de Macrodrenagem;

Os Sistemas SIG podem auxiliar nas principais atribuições da Fundação Rio-Águas, 
estabelecidas e apresentadas no Anexo Único do Decreto nº 33.767 de 6 de maio 
de 2011, dentre elas:

Sistema de Informações Urbanas – SIURB

Sistema DATA.RIO
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 Planejar, programar, projetar e licenciar as obras 
particulares de meso e microdrenagem do município;

 Análise de projetos de concessionárias de serviços 
públicos, ordenando o uso do subsolo;

 Reunir, manter e ampliar acervo cadastral das redes 
de micro, meso e macrodrenagem do município, além das 
redes de concessionárias de interesse para suas atividades.

 

comunicação eciente entre os órgãos, de forma a 
subsidiar políticas públicas da Administração 
Municipal (Decreto nº 38.879 de 2 de julho de 
2014).

 O DATA.RIO integra um novo modelo de 
planejamento, integração, gestão e disseminação 
da informação da prefeitura, que teve sua pedra 
fundamental lançada em 2014, com a criação do 
Sistema Municipal de Informações Urbanas 
(SIURB). Desde então, o SIURB passou a ser um 
canal de informação entre os diferentes órgãos da 
prefeitura, fomentando a integração entre eles 
para o aperfeiçoamento da produção de dados e 
informações sobre o Rio.
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 O SIURB é para o acesso interno dos 
representantes de cada órgão da municipal do Rio 
de Janeiro, enquanto o DATA.RIO é para acesso do 
público em geral. Por meio do acesso e visualização 
simultânea das diversas camadas (vetoriais e 
matriciais), tais como, as camadas de 'ocupação e 
uso do solo', 'hidrograa', 'edicações', 'curvas de 

Figura 34: Mapa Básico com camada vetorial e com classicação 
de uso do solo (IPP/2018)

(Fonte: Camada vetorial produzida pela Equipe do IPP e mapa 
produzido pela Equipe da Rio-Águas)

 A plataforma GEOVIAS é resultado de um 
projeto iniciado em abril de 2011, derivado de uma 
parceria entre a Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro e empresas de serviços públicos, nas 
seguintes áreas: distribuição de água potável, 
coleta e tratamento de esgoto, drenagem urbana, 
gás natural, eletricidade e telecomunicações.

Plataforma GEOVIAS

nível', dentre outras, disponibilizadas nos sistemas 
SIURB e DATA.RIO, é possível vericar os efeitos da 
urbanização sobre os dados hidrológicos e planejar 
o desenvolvimento da cidade, em especial, o uso e 
a ocupação do solo, a preservação ambiental e dos 
sistemas de drenagem para a prevenção e o 
controle de cheias e inundações.

 Este projeto possui como objetivo a 
organização e o mapeamento digital da rede de 
utilidade subterrânea da cidade do Rio de Janeiro. 
Dessa forma, a plataforma GEOVIAS consiste em 
um sistema que possibilita o gerenciamento e o 
ordenamento das redes subterrâneas das 
empresas e dos órgãos que atuam na cidade, em 
uma base única de dados (georreferenciados), 
con t ro lando  o  cadas t ro  das  obras  em 
desenvolvimento e o licenciamento das mesmas.
 Atualmente, a plataforma GEOVIAS pode ser 
acessada pelas empresas de serviços públicos e os 
órgãos que atuam na cidade do Rio de Janeiro, por 
meio do Portal do SIURB.

Figura 35: Cadastro das redes subterrâneas das empresas que atuam 
na cidade do Rio de Janeiro

 
(Fonte: SIURB/2020)



Figura 36: Mapa básico com cadastro de pontos identicados de 
alagamento na AP 2.1

(Fonte: BDG/Rio-Águas/2020)

 Por meio dos softwares de SIG, é possível fazer 
a gestão do cadastro de áreas suscetíveis a 
inundações e, com análises geoespaciais e 

A partir da análise dos cadastros técnicos da rede 
hidrográca e das redes de esgoto, ambas 
g e o r r e f e r e n c i a d a s  n o  m e s m o  D a t u m 
(SIRGAS2000), após um trabalho de vistoria de 

Exemplos de aplicabilidade do sistema SIG pela Rio-Águas:

geoestatísticas, fazer a simulação de quantos 
domicílios se encontram vulneráveis às mesmas, 
auxiliando o planejamento e até o remanejamento 
dessa população.
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Em detalhe:

Figura 37: Mapa básico com camada vetorial, representando a área 
de inundação em trecho de rio e domicílios vulneráveis

 
(Fonte: BDG/Rio-Águas/2020)

campo, foi possível identicar pontos de 
descontinuidade do Sistema de Esgotamento 
Sanitário-SES e pontos de lançamento inadequado 
de esgotos in natura em galerias de águas pluviais-
GAPs e trechos de rios na Área de Planejamento 4-
AP4 da cidade.

Figura 38: Mapa básico com cadastro de rede de esgotos e possíveis pontos 
de lançamento de esgoto in natura nas galerias de águas pluviais-GAPs e 

nos rios da AP 4
(Fonte: Cadastro enviado pela AGENERSA e BDG/Rio-Águas/2020)
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 Partindo de informações contidas nas imagens 
matriciais e vetoriais, com a utilização de softwares 
de geoprocessamento, destacando-se o ArcGis125 e 
o QGis, é possível gerar, incluir e extrair novas 
informações grácas, 2D e 3D e alfanuméricas, 
inclusive em tempo real, por meio de diferentes 

 De acordo com o Convênio n° 05/2010, 
celebrado entre o INEA e o município do Rio de 
Janeiro, a Rio-Águas possui competência para 
demarcação e a gestão do cadastro das Faixas 
Marginais de Proteção –FMPs podem ser feitas 
também com auxílio do sistema SIG, tanto para a 

Figura 39: Trecho de rio com apresentação das informações da tabela de 
atributos (Fonte: SIURB/2020)

Figura 40: Mapa Básico com Restituição Cartográca da Hidrograa 
(trecho)

(Fonte: Camada vetorial produzida pela Equipe do IPP e mapa produzido 

o b t e n ç ã o  d o s  d a d o s  p l u v i o m é t r i c o s  e 
uviométricos, em complemento aos dados de 
campo, quanto para o monitoramento (temporal, 
espacial e espectral) do uso e ocupação do solo e a 
preservação dentro das FMPs.

soluções (desktop, web, mobile). 
 Abaixo, apresenta-se imagem de parte da 
rede hidrográca do município do Rio de Janeiro e 
as informações da tabela de atributos do trecho de 
um rio disponibilizada para acesso pelo Sistema de 
Informações Urbanas-SIURB:

125- Além dos ambientes mencionados, outros aplicativos de Sistemas de Informações Geográcas devem ser explorados e conhecidos, tais como, por exemplo: Spring, 
gvSIG, TerraView,GRASS, GeoMedia, MapInfo, dentre outros.



 Com a evolução acelerada das tecnologias de 
georreferenciamento, desde a implantação e 
gestão do mapeamento dos marcos geodésicos, 
espalhados em pontos estratégicos da cidade, até a 
utilização da constelação de satélites do Global 
N a v i g a t i o n  S a t e l l i t e  S y s t e m - G N S S ;  o 
aprimoramento dos sensores remotos com o 
aumento da resolução espacial, temporal e 
espectral embarcados, em diferentes plataformas 
(satélites, aeronaves e veículos aéreos não 
tr ipulados);  bem como do levantamento 
topográco feito com drones com tecnologia a laser 
embarcada; até o aprimoramento constante dos 
softwares de geoprocessamento, tais como o 
ArcGIS da ESRI e o software livre QuantumGIS; a 
utilização de sistemas de grande volume de 
armazenamento, mineração e reconhecimento 
estatístico de padrões de dados, a disponibilização 
de aplicativos em nuvem, o aumento cada vez 
maior da velocidade da internet, pode-se esperar 
trabalhar com informações mais completas e 
precisas sobre a cidade do Rio de Janeiro.

 Os benefícios da aplicação das ferramentas e 
tecnologias SIG permitem planejar melhor as 
intervenções de manejo de águas pluviais, por 

Conclusão bacias hidrográcas; projetar sistemas de 
drenagem para o controle de inundações; scalizar 
o uso e a ocupação das margens dos rios de 
maneira mais ecaz, assim como, as intervenções 
associadas aos sistemas de micro, meso e 
macrodrenagem urbana; monitorar os pontos de 
alagamento em tempo real e emitir alertas, dentre 
outras funcionalidades.

 Estas informações georreferrenciadas podem 
contribuir também para a formação de um banco 
de dados sobre os acontecimentos hidrológicos e 
hidráulicos que ocorrem na cidade, podendo ser 
associados aos conhecimentos cotidianos e aos 
eventos naturais, no tempo e no espaço geográco. 
Estes dados podem servir de subsídio para o 
planejamento e a tomada de decisão de 
autoridades e órgãos públicos, em momentos de 
crise, como enchentes e transbordamentos de rios.

 Com isso, a evolução das tecnologias de 
geoprocessamento pode corroborar com o 
planejamento, a scalização e o monitoramento de 
intervenções para uma gestão mais eciente sobre 
os rios da cidade, tendo em vista a promoção de 
melhores condições ambientais, mais economia e 
preservação dos recursos hídricos.

Vista aérea de Sepetiba
(Foto: José Diaz / Arquivo Rio-Águas)
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Vista aérea do Rio Acari
(Foto: Arquivo Rio-Águas)



OS DESAFIOS DA 
GESTÃO DAS BACIAS 

HIDROGRÁFICAS MUNICIPAIS 
E AS NOVAS PERSPECTIVAS 
COM O FUNDO MUNICIPAL 

DE SANEAMENTO BÁSICO DA 
CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Reservatório da Praça da Bandeira em obra
(Foto: José Diaz / Arquivo Rio-Águas)
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Por Claudio Dutra126 e Felipe Taveira127

Planejar e gerir intervenções nas Bacias Hidrográcas do Município do Rio de Janeiro 
em prol do combate e da prevenção a enchentes e alagamentos traz desaos 
constantes. Este artigo aborda os desaos da Fundação Rio-Águas em desempenhar 
tais funções e a concepção do Fundo Municipal de Saneamento Básico da Cidade do 
Rio de Janeiro como mais um instrumento viabilizador de investimentos para o setor. O 
Fundo foi instituído em dezembro de 2019, por meio de aprovação pela Câmara de 
Vereadores de projeto encaminhado pelo Poder Executivo. O texto trata também da 
importância deste mecanismo para as novas perspectivas de gestão das bacias 
hidrográcas e para o esgotamento sanitário da cidade.

OS DESAFIOS DA GESTÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS MUNICIPAIS E AS NOVAS 
PERSPECTIVAS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA 
CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

126- Com mestrado e graduação em Engenharia Civil, Claudio Dutra é servidor público da Prefeitura do Rio, desde 2002. Ingressou na carreira pública como técnico de 
Edicações, na CET-Rio, e passou a fazer parte do quadro de engenheiros do município, em 2008, atuando inicialmente na Secretaria de Habitação, onde participou da 
implantação de obras marcantes para a cidade, como o Favela-Bairro. Em 2015, passou a fazer parte do corpo técnico da Fundação Rio-Águas, onde coordenou grandes 
obras de controle de enchentes diretamente, como a dos reservatórios de controle de enchentes da Grande Tijuca e o desvio do Rio Joana.  Em 2019, esteve na presidência 
do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), órgão ambiental de referência do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Retornou à presidência da Rio-Águas, no nal de 2019.
127- Com pós-graduação em Direito do Estado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ, Felipe Taveira é Procurador do Município do Rio de Janeiro desde 
2002, tendo assessorado a Secretaria Municipal de Habitação por sete anos, além de ter atuado no Gabinete do Prefeito. Com especialização em Licitações e Contratos 
Administrativos pelo IBMEC e treinamento em Normas de Licitações Internacionais pelo Banco Mundial – BID, é membro do Conselho de Administração da Companhia de 
Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro – CDURP e diretor jurídico da Fundação Rio-Águas.

Palavras-chave: Fundo Municipal de Saneamento Básico da Cidade do Rio de Janeiro, Saneamento Básico, Esgoto Sanitário, 
Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana, Bacias Hidrográcas, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.

 O Rio de Janeiro é uma cidade costeira 
cortada por mais de 260 rios, com uma geograa 
especíca entre o mar e as montanhas. Planejar e 
avançar com a preparação da cidade para as 
chuvas fortes é um desao constante pela dinâmica 
da urbanização da cidade. Mas diferente de muitos 
municípios, o Rio de Janeiro conta com um órgão 
especializado em drenagem urbana e no combate 
às enchentes.

A Fundação Rio-Águas, os desaos da gestão das bacias hidrográcas da cidade do
 Rio de Janeiro e do esgotamento sanitário na Área de Planejamento 5 (AP5)

 E foi exatamente uma chuva forte que trouxe 
enchentes para toda a cidade, em 1996, que deu o 
pontapé inicial para que a Fundação Instituto das 
Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas 
fosse criada. A Lei nº 2.656 de 23 de junho de 1998 
tornou a entidade municipal responsável pela 
gestão e pelo planejamento da drenagem urbana 
da cidade, atuando também no âmbito do 
esgotamento sanitário. 
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Reservatório da Praça Niterói em construção
(Foto: Arquivo Rio-Águas)
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 Em mais de 20 anos, foram realizados dezenas 
de projetos de drenagem, concluídos estudos 
técnicos deta lhados de todas as  bac ias 
hidrográcas e entregues obras importantes, 
deixando a cidade mais resiliente quanto às chuvas.

 A entrega da obra de desvio do Rio Joana, na 
Grande Tijuca, com o maior túnel de drenagem 
urbana do país, em 2019, foi uma das realizações 
de destaque desta fundação nos últimos anos, e 
que ca de legado como uma das maiores obras de 
engenharia que a cidade já viu.

 A intervenção, que teve início em 2012, 
abrange a extensão total de desvio de 3.412 
metros, sendo 2.400 metros de túnel subterrâneo e 
1.012 metros de galeria. O deságue do desvio na 
Baía de Guanabara, na Zona Portuária, passou a 
levar parte das águas do Rio Joana, que seguiam 
para o Canal do Mangue, para um deságue 
independente na baía, contribuindo para evitar o 
transbordamento de rios como Maracanã, 
Trapicheiros, Comprido e do próprio Joana, que 
atravessam a região da Grande Tijuca.

 Os grandes reservatórios subterrâneos de 
controle de enchentes, também construídos nesta 
região da cidade, formam um sistema que pode 
reservar até 118 milhões de litros de água da chuva 
e dos rios. Estes equipamentos, conhecidos como 

128- O município, o estado do Rio de Janeiro e a Cedae, com a interveniência da Fundação Rio-Águas, rmaram acordo, em 2007, que partilhou a prestação dos 
serviços de água e esgoto do município do Rio, cando a municipalidade carioca responsável pelos serviços de esgoto em 22 bairros da Zona Oeste, que formam a Área 
de Planejamento 5. O documento em questão rmado é o chamado Termo de Reconhecimento Recíproco de Direitos e Obrigações.

"piscinões", contribuem para o amortecimento da 
água da chuva no pico e retardam o escoamento 
das águas pluviais, que são liberadas por meio de 
bombas, conforme a capacidade de escoamento 
dos canais e das galerias da região.

 Este marcante e recente projeto de controle de 
enchentes, que abrange os reservatórios e o desvio 
do Rio Joana, trouxe melhorias para o sistema de 
macrodrenagem daquela região e ajudou a dar m 
a um dos mais emblemáticos pontos críticos de 
enchentes da cidade: a Praça da Bandeira, que 
deixou de registrar grandes alagamentos há alguns 
anos.
 
 Estas obras caram conhecidas no Brasil e no 
mundo pela grandiosidade de engenharia. 
Planejar, projetar, gerir e intervir na drenagem da 
cidade, principalmente em áreas consolidadas, são 
algumas das competências desaadoras da Rio-
Águas.

 Entretanto, a fundação também atua em outro 
importante componente do saneamento básico, 
que é o do esgotamento sanitário128, primeiro, 
atuando diretamente na prestação do serviço na 
Área de Planejamento 5, entre 2007 e 2012, e, 
depois, como agente regulador da concessão deste 
serviço na mesma região.
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Desvio do Rio Joana em escavação
(Foto: José Diaz / Arquivo Rio-Águas)



 De fato, o município realizou, em 2012, 
processo licitatório para a concessão dos serviços 
de esgoto da Área de Planejamento 5 (AP5), que 
representa cerca da metade do território da cidade, 
passando a Fundação Rio-Águas a ser o Agente 
Regulador desta concessão e responsável por 
intervir e decidir conitos de interesse que surjam 
entre o poder concedente, a concessionária e os 
usuários, além de, eventualmente, estabelecer 
normas para a adequada prestação dos serviços. 
Trata-se de uma tarefa inédita no município.

 Esta é uma das maiores concessões deste tipo 
no Brasil. Com parâmetros de acompanhamento e 
metas bem denidos, conforme preconiza o Marco 
Regulatório do Saneamento Básico brasileiro, de 

2007, e os resultados já começaram a aparecer.

 Em oito anos de concessão municipal, com 
atuação da Rio-Águas como ente regulador, a 
cobertura de coleta e tratamento de esgoto saiu de 
5% para, aproximadamente, 40% da população. O 
trabalho de scalização e acompanhamento do 
contrato de concessão tem contribuído para 
universalizar de modo efetivo o esgoto tratado para 
quase dois milhões de pessoas, na Zona Oeste.
 
 A partir desta bagagem e expertise em 
drenagem urbana e esgotamento sanitário da 
cidade, a Fundação Rio-Águas elaborou o projeto 
de lei que deu origem ao Fundo Municipal de 
Saneamento Básico da Cidade do Rio de Janeiro. 

Estação de Tratamento de Esgoto de Deodoro
(Foto: Zona Oeste Mais Saneamento)
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 Os fundos públicos como o Fundo Municipal 
de Saneamento Básico estão previstos no artigo 
165, § 9º, II, da Constituição da República e estão 
disciplinados nos artigos 71 e 74 da Lei nº 4.320129, 
de 17 de março de 1964, que institui Normas 
Gerais de Direito Financeiro para elaboração e 
controle dos orçamentos e balanços dos entes 
públicos. 

 Os fundos constituem uma reserva de receita 
que tem uma determinada aplicação estabelecida 
em lei, ou seja, é uma receita do Estado afetada a 
um determinado m, ou, como popularmente 
conhecida, é uma verba carimbada, aquela que só 
pode ser aplicada em determinadas nalidades.

 A criação de fundos, em geral, deve ser feita 
de modo estratégico para o Estado, uma vez que, 
em determinada medida, diminui o espaço do 
gestor nas diversicadas escolhas que tem que 
fazer diuturnamente para o atendimento do 
interesse público. 

 Em vista desta vinculação de receitas 
cons t i t u ída  pe la  c r i a ção  de  um Fundo 
Orçamentário, o mecanismo não deve ser utilizado 
de forma disseminada, devendo ser reservado para 
os assuntos mais fundamentais, dentre as ações do 
Poder Público, como a Saúde, a Educação e o 
Saneamento Básico.

A criação do Fundo Municipal de Saneamento Básico da Cidade do Rio de Janeiro 
e sua concepção jurídica

129-Esta lei foi recepcionada pela nova ordem constitucional como Lei Complementar, que exige fórum qualicado, conforme julgado pelo Egrégio Supremo Tribunal 
Federal, na apreciação da ADIn-MC 1.726-DF, rel. Min. Maurício Corrêa (16.9.98).

Contudo, e apesar da essenciabilidade da matéria 
vinculada ao Fundo Municipal de Saneamento 
Básico, a sua criação procurou adotar um conceito 
amplo, visando não apenas atenuar eventual 
restrição na liberdade de gastos por parte do gestor, 
como principalmente de modo a promover a 
integração das ações de saneamento básico com as 
ações  de  p romoção à  u rban i zação ,  ao 
ordenamento e uso do solo, à habitação e ao meio 
ambiente.

 A formação do Conselho Gestor do Fundo 
Municipal de Saneamento Básico também reete a 
diversidade que se buscou ao se conceber as 
atividades a serem por ele atendidas, sendo 
composto, não apenas por representantes das 
entidades que atuam em ações típicas de 
saneamento básico, como a Fundação Rio-Águas e 
a Companhia Municipal de Limpeza Urbana – 
Comlurb, mas também com representantes da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e 
Conservação – SMIHC e da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente – SMAC, além de representantes da 
sociedade civil, como o Comitê da Bacia 
Hidrográca do Rio Guandu e dos rios contribuintes 
à Baía de Sepetiba e do Comitê da Região 
Hidrográca da Baía de Guanabara e dos Sistemas 
Lagunares de Maricá e Jacarepaguá.
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 Em votação emblemática, o projeto foi 
aprovado por unanimidade em duas sessões, na 
Câmara Municipal, e se tornou a Lei nº 6695, de 26 
de dezembro de 2019, transformando-se em mais 
um importante mecanismo para o desenvolvimento 
dos serviços públicos no município do Rio de 
Janeiro.

 O ob je t i vo  p r inc ipa l  do  Fundo é  a 
universalização de serviços públicos, conforme as 
premissas  denidas  no Marco Legal  do 
Saneamento Básico – Lei nº 11.445, de 5 de janeiro 
de 2007, e suas atualizações; e no Plano Municipal 
de Saneamento Básico. Com isso, pode-se dizer 
que a instituição do Fundo consiste em mais um 
passo importante para tirar do papel novos projetos 
e obras, em benefício da população.

 Conforme será visto mais adiante, o Fundo 
conta com receitas próprias, a m de não apenas 
conferir a necessária autonomia administrativa e 

Rio Pequeno
(Foto: Arquivo Rio-Águas)

nanceira à Fundação Rio-Águas, bem como 
viabilizar a execução eciente de sua atividade m, 
além de liberar recursos do Tesouro Municipal para 
o atendimento das demais necessidades no amplo 
espectro do serviço público. 

 Trata-se, portanto, de ferramenta jurídica e 
nanceira, que permite a captação de recursos de 
forma eciente e a sua destinação de forma ecaz, 
estando a serviço de uma administração pública 
moderna e voltada para o atendimento das 
necessidades da sociedade e do cidadão.

 Internamente, o Fundo também poderá 
atender a demandas de outros órgãos do Poder 
Público municipal, mediante a apresentação de 
projetos, a deliberação do Conselho Gestor e a 
aprovação do Chefe do Executivo Municipal, 
conferindo um aspecto dinâmico de gestão da 
cidade, imprescindível nos dias atuais. 
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 De fato, embora a Lei nº 6695 de 26 de 
dezembro de 2019 tenha dado ênfase aos serviços 
de esgotamento sanitário e drenagem pluvial, não 
descuidou dos demais elementos que compõem o 
saneamento básico e que são denidos, segundo o 

 Assim, o Fundo Municipal de Saneamento 
Básico do Município do Rio de Janeiro, ao tempo 
que enfatiza as atividades de drenagem e 

 Por meio da Lei nº 6695, de 26 de dezembro 
de 2019, foi criada a Taxa de Licenciamento de 
Drenagem Pluvial Urbana, para fortalecer a 
scalização e o acompanhamento das atividades 
de licenciamento de drenagem para construções 

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades e pela disponibilização 
e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais necessárias ao 
abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e 
seus instrumentos de medição;
b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades e pela disponibilização e 
manutenção de infraestruturas e instalações operacionais necessárias à coleta, ao 
transporte, ao tratamento e à disposição nal adequados dos esgotos sanitários, desde 
as ligações prediais até sua destinação nal para produção de água de reúso ou seu 
lançamento de forma adequada no meio ambiente;
c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: constituídos pelas atividades e pela 
disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais de coleta, 
varrição manual e mecanizada, asseio e conservação urbana, transporte, transbordo, 
tratamento e destinação nal ambientalmente adequada dos resíduos sólidos 
domiciliares e dos resíduos de limpeza urbana; e
d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: constituídos pelas atividades, pela 
infraestrutura e pelas instalações operacionais de drenagem de águas pluviais, 
transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, 
tratamento e disposição nal das águas pluviais drenadas, contempladas a limpeza e a 
scalização preventiva das redes;

Previsões de arrecadação para o Fundo Municipal de Saneamento Básico

art. 3º, I, da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, 
atualizada pela Lei nº 14.026, de 15 de julho de 
2020, como sendo as seguintes atividades:

urbanas públicas e particulares, tendo em vista a 
proteção dos rios e demais cursos d'água, por meio 
da demarcação de faixas marginais. 

esgotamento sanitário, é ferramenta de atuação 
mult idisc ipl inar,  dentro dos aspectos do 
saneamento básico e mesmo nas funções de 
urbanização da cidade.

Licenciamento em Drenagem Pluvial e Fiscalização do Sistema de Drenagem



Foto aérea de Jardim Maravilha
(Foto: Arquivo Prefeitura do Rio)



(Foto: Arquivo Rio-Águas)

 Esta previsão de arrecadação para o custeio e 
investimentos das atividades e serviços de 
drenagem, por meio de taxa, foi pioneira, inclusive, 
em relação à atualização do Marco Regulatório do 

 A nova legislação fortaleceu o papel da Rio-
Águas como órgão scalizador, principalmente, no 
que tange à denição de sanções de competência 
do órgão para a identicação e repressão de 
ligações irregulares à rede de drenagem, como 
despejo ilegal de esgotamento sanitário, 
obstruções, interrupções ou quaisquer outras 
interferências indevidas na rede de drenagem. 

 Tais irregularidades passam a ser reprimidas 
com maior rigor, com forte aspecto pedagógico, 
cujo resultado sancionatório, além da correção dos 
vícios vericados, se reverte na obtenção de 
recursos para novas intervenções no setor.

 Além disso, as já vedadas ocupações das 
Faixas Marginais de Proteção - FMP e Faixas Non 
Aedicandi – FNA passam a ser combatidas com 
mais rigidez, assim como intervenções nos rios, 
como desvios, tomadas de água, modicação de 
seção da vazão, obstruções, construções 
irregulares na margem, no leito ou sobre os corpos 
hídricos, que passam a ser tipicadas como 
infrações especícas, de modo a incrementar a 
scalização, buscando preservar e restaurar os rios, 

 Art. 29.
Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-
nanceira assegurada por meio de remuneração pela cobrança dos serviços, e, 
quando necessário, por outras formas adicionais, como subsídios ou subvenções, 
vedada a cobrança em duplicidade de custos administrativos ou gerenciais a serem 
pagos pelo usuário, nos seguintes serviços:
III - de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, na forma de tributos, inclusive 
taxas, ou tarifas e outros preços públicos, em conformidade com o regime de 
prestação do serviço ou das suas atividades.

Saneamento Básico brasileiro, por meio da Lei nº 
14.026 de 15 de julho de 2020, que consignou a 
previsão de criação da referida taxa, conforme se 
verica de seu artigo 29, III, abaixo transcrito:

córregos e demais cursos de água, promovendo a 
melhoria do sistema de drenagem da cidade.

 O descumprimento às novas regras de 
licenciamento da drenagem pluvial urbana 
também passam a constituir infração passível de 
sanção, de modo a proporcionar um crescimento 
mais ordenado da cidade e criar uma cultura de 
observância às regras e às normas de ocupação do 
solo, com ênfase nas estruturas de drenagem 
pluvial.

 Portanto, trata-se de mais um conjunto de 
instrumentos legais para auxiliar o enfrentamento 
do problema dos alagamentos e enchentes na 
cidade, cuja geograa peculiar agrega novos 
elementos e desaos nesta missão; assim como 
pode contribuir para ampliar a infraestrutura de 
esgotamento sanitário municipal e para promover 
ações corretivas na drenagem e nos rios em prol do 
meio ambiente.   
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Foto aérea da Barra da Tijuca
(Foto: Arquivo Prefeitura do Rio)
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 A concessão dos serviços de esgotamento 
sanitário na Área de Planejamento 5 (AP-5) da 
cidade, que abrange 22 bairros da Zona Oeste, 
cuja delegação confere ao município o direito da 
contrapartida de outorga, paga mensalmente pela 
concessionária, também será direcionada ao 
Fundo, acentuando a autonomia do órgão gestor 
nas ações de saneamento básico.

 Conceitualmente, toda concessão a terceiro, 
do serviço de esgotamento sanitário do município, 
pressupõe o pagamento de outorga e, desta feita, 
devem ser destinados ao Fundo Municipal de 
Saneamento Básico. 

 Cabe lembrar que o município por meio de 
seus diferentes programas de urbanização de 

Outorgas de concessões dos serviços de esgotamento sanitário

assentamentos informais, levou, ao longo das 
últimas décadas, o serviço de esgotamento sanitário 
a diversas comunidades, conferindo maior 
qualidade de vida e dignidade aos seus moradores 
e maior integração com as áreas formais da cidade.

 Com isso, o Fundo servirá também como fonte 
de receita própria destinada a fomentar programas 
de infraestrutura, além de intervenções especícas 
em saneamento, o que é fundamental para que 
haja a priorização do atendimento das regiões mais 
necessitadas, embora as obras de maior 
envergadura dependam de nanciamentos de 
en t idades  como a  Un ião  e  o rgan i smos 
internacionais de apoio ao desenvolvimento 
econômico e social. 

Estação de Tratamento de Esgoto de Deodoro
(Foto: Zona Oeste Mais Saneamento)
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 Portanto, o Fundo Municipal de Saneamento 
Básico da Cidade do Rio de Janeiro possibilita que 
novos instrumentos de scalização e geração de 
recursos estejam disponíveis para aprimorar 
serviços públicos para a população, com ênfase em 
drenagem urbana e esgotamento sanitário, sem se 
restringir a estes.

 A política de desenvolvimento econômico e 
social sustentável não pode prescindir desses 
elementos, devendo ser agregadas a eles técnicas 
atuais como a de reciclagem de resíduos sólidos e o 
reúso de água, integrados pelo diploma legal que 
criou o Fundo Municipal de Saneamento Básico.
 
 De fato, o controle das perdas de água, o 
estímulo à racionalização de seu consumo, o 
aproveitamento da água da chuva e o próprio reúso 
dos euentes sanitários são processos que a 
Administração Pública deve incentivar na 

130- Embora tratando de atividade econômica, a Constituição Federal determina em seu artigo 174: “Como agente 
normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de scalização, incentivo e 
planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado”.  

 Outra contraprestação também devida pela 
concessionária de serviço de esgotamento sanitário 
na região da AP-5 é a Taxa de Regulação, a título 
dos serviços de regulação e scalização, que são 
exercidos pela Fundação Rio-Águas, e que também 
serão destinados ao Fundo Municipal de 
Saneamento Básico, dando condições de ser 
exerc ida uma scal ização for te sobre o 
cumprimento de metas e índices de universalização 
do serviço de esgotamento sanitário e uma 
regulação eciente nas relações entre a 
concessionária, os consumidores e o poder 
concedente. 

 A independência das Agências Reguladoras 
sempre foi considerada um traço característico 
destes órgãos, sendo que o seu autonanciamento 
por meio da cobrança de suas próprias receitas é 
tido como um dos pilares dessa independência.

 Há algumas discussões jurídicas acerca da 
natureza e da nomenclatura da contrapartida 
devida às Agências, porém, certo é que a taxa de 
regulação é instrumento essencial na atividade 
regulatória dos serviços públicos sob regime de 
concessão.

Conclusão

sociedade e buscar adotar em sua própria gestão.

 Da mesma forma, o tratamento dos resíduos 
sólidos devem evoluir efetivamente do simples 
serviço de coleta, transbordo, transporte e 
destinação nal adequada para um modelo de 
triagem para ns de reutilização ou reciclagem, 
inclusive de material orgânico por meio da técnica 
de compostagem. 

 Dentre estes importantes aspectos que 
envolvem o desenvolvimento sustentável, um 
elemento importante de efetivação dos objetivos do 
Fundo,  em pro l  do apr imoramento  dos 
componentes de saneamento básico, é o 
planejamento, por meio do qual se busca traçar 
uma programação de ações e metas. O 
planejamento130, integrado à sociedade civil e aos 
órgãos públicos do setor, é uma das premissas a 
serem seguidas na gestão destes recursos. 
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1 - 31 FUNASA. Disponível em: http://www.funasa.gov.br/todas-as-noticias/-/asset_publisher/lpnzx3bJYv7G/content/-cada-real-gasto-em-saneamento-economiza-
nove-em-saude-disse-ministro-da-saude?inheritRedirect=false

 Segundo o disposto na Lei de criação do 
Fundo,  as  ações  serão or ientadas  pe lo 
planejamento, prevenção, estudos, pesquisas, 
cooperação e integração, inclusive com outras 
esferas de governo e instituições, públicas ou 
pr ivadas,  vol tadas para a promoção do 
saneamento básico e a preservação do meio 
ambiente.

 O documento que orienta de forma mais 
ampla e perene este planejamento é o Plano 
Municipal de Saneamento Básico, instrumento 
exigido pela legislação nacional e municipal e que 
traça os diagnósticos e objetivos a serem 
alcançados pelas ações e projetos de saneamento.

 Neste sentido, o Fundo contribui como mais 
uma ferramenta de promoção da infraestrutura de 
saneamento da cidade e foi pensado e criado para 
corroborar com os vários entes envolvidos neste 
processo, para o desenvolvimento sustentável da 
cidade. 

 Além disso, os investimentos em saneamento 
representam investimentos em saúde. Segundo a 
Fundação Nacional de Saúde – Funasa, a cada um 
real gasto em saneamento básico se economiza 
nove reais em saúde131. 

 Não à toa, a Constituição da República previu 
que o nosso Sistema de Saúde Pública deve 

participar das ações de saneamento básico, senão 
vejamos o que dispõe o artigo 200, IV, da Carta 
Constitucional:
“Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além 
de outras atribuições, nos termos da lei: IV - 
participar da formulação da política e da execução 
das ações de saneamento básico;”

Em suma, é fundamental que os serviços de 
saneamento básico, em seus quatro componentes, 
esgotamento sanitário, drenagem urbana, coleta e 
tratamento de resíduos sólidos e distribuição de 
água potável, atendendo esta aos padrões de 
segurança hídrica, sejam priorizados e valorizados 
no âmbito da Administração Pública, o que trará 
ganhos diretos e indiretos à qualidade de vida da 
população. 

 Neste trabalho de gestão das bacias 
hidrográcas da cidade, com o tratamento da 
drenagem e do esgotamento  san i tár io , 
desenvolvido pela Fundação Rio-Águas, o Fundo 
Municipal de Saneamento Básico fortalece a 
scalização do uso das galerias pluviais e rios, 
contribuindo para reprimir descarte incorreto de 
esgoto e ocupações irregulares, em defesa do meio 
ambiente. Além disso, servirá de viabilizador para 
implantação de projetos de melhorias para a 
drenagem urbana e para o esgotamento sanitário. 
Colaborar na gestão deste fundo é mais um desao 
para a Fundação Rio-Águas.



Rio Itanhangá
(Foto: José Diaz / Arquivo Rio-Águas)
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