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1. APRESENTAÇÃO 

Este relatório contém a síntese dos estudos e anteprojetos realizados no 

âmbito do PDMAP–Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais da Cidade do 

Rio de Janeiro pelo Consórcio Hidrostudio-Fundação Centro Tecnológico de 

Hidráulica-SP, para a Prefeitura do Rio de Janeiro, sob a coordenação da 

Secretaria de Obras/Rio-Águas. 

Resumo cerca de quatro anos de intensa atividade de diagnóstico da situação 

atual da drenagem urbana e a busca pela proposição de medidas corretivas e 

preventivas, visando o controle ou a minimização do flagelo das enchentes 

urbanas no Rio de Janeiro. 

O PDMAP também incluiu o projeto e a implantação de uma extensa rede 

telemétrica de postos fluviográficos e pluviográficos, que atualmente permite 

a visualização remota, na Central de Controle ou via celular, em tempo real, 

do estado dos níveis d’água e precipitações em dezenas de pontos, 

abrangendo grande parte do município. Isto permite a adoção de medidas de 

alerta e a mobilização da Defesa Civil por ocasião dos eventos críticos, com 

maior efetividade e segurança. 

Como frutos já concretos do PDMAP, podemos incluir as obras já em 

andamento do Sistema de Controle de Inundação da Bacia do Canal do 

Mangue. Sob os auspícios da Secretaria de Obras e incluídas no PAC-

Drenagem, tiveram início com os Projetos Básicos, sendo elaborados no 

âmbito do PDMAP, as grandes obras de Desvio do Rio Joana e de construção 

dos Reservatórios de Amortecimento de Cheias da Praça da Niterói. Da 

mesma forma, na bacia do Maracanã e Trapicheiros, a construção dos 

Reservatórios da Praça da Bandeira, e sistema de microdrenagem associado; 

da Praça da Varnhagem e o Trapicheiros/EXTRA. 

A adoção destas medidas propostas, e já efetivadas através da contratação e 

implantação destas obras, demonstra cabalmente a oportunidade e acerto na 

idealização e consecução deste Plano Diretor. Além de útil instrumento de 

planejamento pela sua abrangência, já possibilitam, portanto, a concretização 

das medidas preconizadas tanto em nível de operação do sistema, via rede 

telemétrica, como da efetiva implantação de obras hidráulicas, inéditas e 

fundamentais ao controle das inundações em áreas críticas no Rio de Janeiro. 
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2. PREFÁCIO 

A ocorrência de enchentes na cidade do Rio de Janeiro está relacionada tanto 

a fatores naturais como à ação humana. A configuração da cidade em planícies 

costeiras entre montanhas favorece, por um lado, a ocorrência de 

precipitações intensas de natureza orográfica e, por outro, a ocorrência de 

intenso escoamento superficial de alta velocidade, devido à baixa 

permeabilidade do solo e as elevadas declividades. Ao chegar às áreas baixas, 

os escoamentos encontram planícies totalmente ocupadas, ficando confinados 

em canais e galerias de macrodrenagem, muitas vezes subdimensionados para 

as atuais vazões de cheia e, em grande parte dos casos, sujeitos à influência 

das marés, fato que também contribui para a redução da sua capacidade 

hidráulica. 

A expansão da área urbanizada, tanto pela ocupação dos morros quantopelo 

aterrode manguesais e sobre o mar, veio agravar ainda mais a ocorrência das 

enchentes, pois aumentou a quantidade de sedimentos transportados, 

concentrou os pontos de lançamento e prolongou os canais ao longo de 

aterros com declividade baixa ou nula. 

A frequência e a magnitude das inundações tem se intensificado a cada novo 

período anual de chuvas, também devido à progressiva impermeabilização do 

solo, a supressão das várzeas, retificações dos cursos d’água e 

estrangulamentos de seções hidráulicas. 

Tais circunstâncias remetem a necessidade de tratamento integrado da bacia 

hidrográfica como unidade de gerenciamento da macrodrenagem, 

considerando a natureza das cheias e as características físicas e sócio-

econômicas de sua área de abrangencia. 

O Plano Diretor de Macrodrenagem, ou de Manejo de Águas Pluviais é uma 

ferramenta fundamental que possibilita subsidiar, por meio do levantamento 

de informações,diagnóstico e proposição de medidas estruturais e não 

estruturais, o tratamento do problema das enchentes e do planejamento do 

desenvolvimento das áreas de expansão urbana, visando seu controle. 

O objetivo do Plano Diretor e Manejo das Aguas Pluviais é implementar os 

princípios da moderna drenagem urbana que considera, além dos aspectos 

quantitativos dos escoamentos, também os aspectos de qualidade, de recarga 

dos aqüíferos, assim como a reintegração dos cursos d’água a paisagem urbana. 

Propõe a avaliação sistêmica dos efeitos da urbanização e das intervenções 

executadas na capacidade de suporte das redes de drenagem, ação essa 

fundamental para orientar as políticas públicas de planejamento urbano. 

A presente publicação tem por finalidade apresentar em breve síntese, o 

conjunto de estudos, análises e propostas realizadas no âmbito do PDMAP – 

Plano Diretor de Manejo de Água Pluviais da cidade do Rio de Janeiro, que teve 

também como objetivo delimitar os espaços necessários para acomodação das 

águas excedentes à capacidade dos sistemas de drenagem existentes, de modo a 

prevenir as inundações. 

Este volume está estruturado da seguinte forma: 

O Capítulo 1 traz uma breve apresentação do trabalho, incluindo a descrição da 

equipe técnica multidisciplinar que se envolveu na realização de todo o trabalho 

e o Sumário que descreve todos os tópicos e sua respectiva localização no corpo 

do texto. 

O Capítulo 2 é o presente Prefácio no qual se procurou dar um panorama geral 

do trabalho e descrever a abordagem de cada um dos blocos temáticos. 

O Capítulo 3 descreve o território da Cidade do Rio de Janeiro, abordando os 

aspectos administrativos e fisiográficos tais como: geologia e geomorfologia, 

hidrogeologia, áreas de risco, atividades econômicas, os processos de ocupação 

do território ao longo do tempo, as diretrizes do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Sustentável da cidade, a ocupação dos morros e encostas, a 

ocupação dos mangues, baixios, margens de rios e córregos, as obras de 

transposição dos morros, a lagoa Rodrigo de Freitas, o Porto do Rio de Janeiro, os 

sistemas de drenagem implantados, as inundações históricas e o histórico da 

drenagem da cidade do Rio de Janeiro. 
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O Capítulo 4 apresenta as três macrorregiões de drenagem em que a cidade do 

Rio de Janeiro foi dividida: Baia de Guanabara, Oceânica e Baia de Sepetiba, 

abordando as especificidades de cada uma delas. 

O Capítulo 5 apresenta as condicionantes naturais e antropogênicas dos Sistemas 

de Macrodrenagem da cidade do Rio de Janeiro. 

O Capítulo 6 apresenta a formulação do Plano de Manejo de Águas Pluviais, 

abordando os objetivos, a metodologia e premissas, as etapas de elaboração, os 

levantamentos de dados necessários e apresenta em linhas gerais as bases 

cartográficas a serem produzidas para cada bacia hidrográfica, os cadastros de 

inspeção das redes, as manchas de inundação obtidas, os estudos hidráulico e 

hidrológicos realizados, a definição das chuvas e os parâmetros de projeto 

adotados, as simulações hidrológicas e hidráulicas, os estudos de alternativas e 

os projetos básicos, assim como os critérios para hierarquização das intervenções 

e a identificação das bacias hidrográficas prioritárias. 

O Capítulo 7 descreve as intervenções propostas nas bacias prioritárias divididas 

por Macrorregiões. Na macrorregião da Baia de Guanabara são apresentados os 

estudos e intervenções propostas para as bacias do Centro, do Rio Jequiá, do 

Canal do Mangue, do Canal do Cunha 1 e 2, do Rio Irajá e Canal da Penha, do Rio 

Lucas, do baixo, médio e alto Acari. Na Macrorregião Oceânica são apresentados 

os estudos e intervenções propostas para as bacias do Rio Grande e Arroio 

Fundo, do Rio Guerenguê e do Arroio Pavuna, do Rio Anil, do Rio Rainha e do Rio 

dos Macacos. Na Macrorregião de Sepetiba são apresentados os estudos e 

intervenções para as bacias do Rio Piraquê – Cabuçu, do Cação Vermelho, do Rio 

da Prata do Mendanha e do Rio Campinho. 

O Capítulo 8 apresenta em linhas gerais as intervenções propostas para as 

demais bacias que não foram consideradas prioritárias com especial ênfase para 

a bacia da zona dos canais, dos rios Piracão e Portinho e do Rio Ramos. 

O Capítulo 9 apresenta dentro do tema aspectos econômicos, o estudo de custo-

benefício das intervenções propostas, classificando inicialmente os prejuízos, 

demonstrando as susceptibilidades econômico-sociais das áreas inundáveis e, 

por ultimo, os benefícios e beneficiários. 

O Capítulo 10 apresenta os aspectos institucionais da drenagem, abordando as 

diversas interfaces que os sistemas de drenagem apresentam em relação a: Uso 

e ocupação do solo e moradia, sistema viário e de transportes públicos, 

saneamento ambiental, clima, articulação política, educação ambiental e 

mobilização popular, planos de contingência contra inundações, 

aperfeiçoamento de recursos humanos e materiais, apresentando ainda 

diretrizes para modernização dos sistemas de drenagem, para o 

desenvolvimento institucional e tecnológico. 

O Capítulo 11 aborda as questões ambientais referentes à drenagem urbana 

apresentando a caracterização dos meios receptores, as questões relacionadas 

ao lançamento de efluentes domésticos e industriais, resíduos sólidos e saúde 

pública. 

O Capítulo 12 apresenta os aspectos jurídicos relacionados à drenagem urbana, 

analisando a legislação existente e propondo novas abordagens relacionadas à 

geração de recursos para financiamento das intervenções e obras necessárias. 

O Capítulo 13 apresenta a rede de Monitoramento hidrometeorológico 

instalada, descrevendo os equipamentos e a localização das Estações 

Telemétricas de precipitação e nível (PN) e de Qualidade e Nível (QN) instaladas, 

assim como a forma de coleta e de disponibilização das informações geradas. 

O Capítulo 14 apresenta o SIG-ÁGUAS, descrevendo detalhadamente a 

Plataforma de Integração de Dados e Produtos do PDMAP e a forma como são 

originados os mapas de base com suas diferentes feições geográficas e as 

funcionalidades dos sistemas. 

O Capítulo 15 apresenta as referências bibliográficas utilizadas como base na 

elaboração do presente volume, assim como os índices das figuras e tabelas 

apresentadas ao longo do texto. 
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3. TERRITÓRIO 

O Território Administrativo 

Situada na coordenada 22°54'23" de latitude sul e 43°10'21" de longitude 

oeste, a cidade do Rio de Janeiro é a capital do Estado de mesmo nome, 

integrante da Região Sudeste do Brasil. É banhada pelo oceano Atlântico ao 

sul, pela Baía de Guanabara a leste e pela Baía de Sepetiba a oeste. 

Inserida no contexto de uma região metropolitana, composta por 19 

municípios, limita-se ao norte com Itaguaí, Nova Iguaçu, Nilópolis, São João do 

Meriti, Duque de Caxias, Magé e Guacimirim, ao sul com o Oceano Atlântico, a 

leste na Baía de Guanabara com Itaboraí, São Gonçalo e Niterói e a oeste na 

Baía de Sepetiba com Itaguaí e Mangaratiba. 

Ocupando uma área de 1.255,3 km
2
 o município domina uma longa faixa 

costeira com 97 km de extensão onde se estendem 102 praias. 

A cidade do Rio de Janeiro conta com 11 (onze) subprefeituras, 5 (cinco) áreas 

de Planejamento, que se subdividem em 34 (trinta e quatro) Regiões 

Administrativas, contendo 182 (cento e oitenta e dois) bairros. 

As Áreas de Planejamento, apresentadas na Figura 3.1, foram delimitadas pelo 

Plano Urbanístico Básico, em 1976, com o objetivo de identificar 

características homogêneas que orientassem grandes subdivisões do espaço 

territorial. Elas correspondem atualmente, ao espaço de atuação das 11 (onze) 

subprefeituras. Desta forma, em função dos fatores socioeconômicos e da 

relativa homogeneidade da ocupação, tem-se a seguinte divisão: 

AP-1: constitui-se no núcleo histórico de ocupação da cidade, onde se 

concentra sua área central de negócios; 

AP-2: compreende a zona sul e parte da zona norte (Tijuca e Vila Isabel), que 

se caracterizam por núcleos habitacionais consolidados, em parte de ocupação 

antiga; 

AP-3: formada pelos subúrbios da cidade, intensamente ocupada, porém com 

um grau de verticalização relativamente baixo; 

AP-4: englobando a Barra da Tijuca e Jacarepaguá, constitui-se na zona de 

expansão urbana mais recente. Apesar desta área se caracterizar por alto padrão 

imobiliário, tem-se registrado, nos últimos anos, um crescimento da habitação 

popular em favelas e loteamentos; 

AP-5: corresponde à Zona Oeste, antiga zona rural do Município, com 

predominância de casas. Nesta área, o processo de expansão é menos recente e 

se dá entre a população de média e baixa renda, notando-se a presença de 

loteamentos irregulares e clandestinos. 

 

Figura 3.1 – Localização das Áreas de Planejamento. 

Relevo e Topografia 

Filiado ao sistema da Serra do Mar, o relevo da cidade é caracterizado por uma 

conformação física notável, evidenciado por contrastes marcantes, onde maciços 

abruptos convivem com baixadas extensas. Dentro deste contexto destacam-se 

três importantes grupos montanhosos: os maciços da Tijuca, Pedra Branca e 

Gericinó. 
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O maciço da Tijuca estende-se desde Jacarepaguá até a orla marítima, separando 

subúrbios e a zona norte da zona sul, onde se observa acelerada ocupação por 

favelas nas encostas. Neste maciço destacam-se o famoso penedo do Pão de 

Açúcar, o morro do Corcovado e o morro da Urca.  

O maciço da Pedra Branca, de maior dimensão no Município, separa a Baixada de 

Jacarepaguá da zona oeste e dos campos de Guaratiba. Suas encostas ainda são 

ocupadas por culturas, dividindo espaço com matas e capoeiras. Apresenta 

reservas florestais expressivas nas vertentes do Pau da Fome, Camorim e Santa 

Bárbara, abrigando mananciais e pequenas represas, dentre as quais, destaca-se 

o açude do Camorim. As encostas setentrionais, voltadas para Realengo, Bangu e 

Campo Grande encontram-se bastante degradadas, com predominância de 

gramíneas. 

O maciço de Gericinó, localizado no limite norte do Município, tem suas encostas 

desmatadas pela ocupação urbana e a atividade agrícola. Neste maciço localiza-

se a reserva florestal do Mendanha e a divisa do Rio de Janeiro com Nova Iguaçu. 

Nas porções mais elevadas, ainda são encontradas áreas ocupadas por floresta 

densa e preservada. 

As baixadas são entremeadas por pequenas serras e morros isolados, 

intensamente ocupados por favelas e enorme área de manguezais que se 

espalham entre a baia de Sepetiba e o sopé da Serra Geral de Guaratiba. 

Isolada das demais áreas do município tem-se a grande baixada de Jacarepaguá, 

que abriga um importante complexo lagunar, restingas e uma expressiva rede 

hidrográfica, onde se encontram unidades de conservação, representadas por 

sua orla marítima, dunas, manguezais, lagoas e bosques. Atualmente observa-se 

um processo acelerado de urbanização com a expansão dos bairros de 

Jacarepaguá e Barra da Tijuca. 

Com essa configuração, o crescimento da cidade acabou exigindo que fossem 

ocupadas áreas aterradas e mais ou menos niveladas, que mais tarde acabariam 

sendo as mais castigadas pelas inundações. 

De fato, os maciços costeiros que circundam a cidade constituem importantes 

dispersores de águas pluviais que, naturalmente convergem para os fundos de 

vales e para as baixadas onde estão concentrados os bairros de maior densidade 

populacional, principalmente na zona norte da cidade. 

Além da quantidade reduzida de áreas adequadas a ocupação urbana, parte dos 

baixios são áreas palustres, formadas por mangues, lagunas e alagadiços, 

condicionando a ocupação à realização de obras de drenagem, de aterramento 

ou ambos. 

Geologia e Geomorfologia 

O Município é caracterizado pelo domínio Serrano, representado por montanhas 

e escarpas da vertente oceânica da Serra do Mar, maciços costeiros (Pedra 

Branca, Medanha, Ilha da Marambaia); e pelo domínio da Baixada, representado 

por uma extensa planície flúvio-marinha, atravessada por rios que desembocam 

na Baia de Guanabara, Sepetiba e bacias costeiras. O compartimento 

montanhoso faz parte do domínio morfo-estrutural das Faixas de Dobramentos 

Remobilizados onde ocorre a unidade geomorfológica Serra dos Órgãos, 

avançando em direção à linha da costa, na direção NE-SW. 

Litologicamente, a região é constituída, principalmente de gnaisses, migmatitos e 

de granitos-gnaisses. Essas rochas, de idade pré-cambriana, encontram-se 

intensamente tectonizadas com direção estrutural NE-SW, mostrando sistemas 

de fraturas preferenciais NE-SW e NW-SE. 

Esse domínio é resultante de dobramentos, falhas reativadas e blocos 

remobilizados que produziram cristas alinhadas, vales alongados, segmentos de 

drenagem retilínea, escarpas íngremes e grandes amplitudes de relevo. 

As falhas são as feições estruturais mais importantes, ocorrendo em quase toda a 

extensão do Município. Predominam as falhas transcorrentes, caracterizadas 

pela presença de rochas miloníticas com recristalização e zonas cataclásticas. 

Além dessas, outras de menor expressão são reconhecidas como falhas de 

caráter normal, possivelmente relacionadas à tectônica do Mesozóico e 

Cenozóico, aproveitando-se de juntas pré-existentes associadas às zonas de 

falhamentos transcorrentes. 
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A drenagem é praticamente controlada pelas estruturas, com rios provenientes 

da escarpa da Serra do Mar voltada para o Oceano Atlântico e rios que drenam 

para a baixada de Jacarepaguá, Baia de Guanabara e Baía de Sepetiba. 

O clima tropical úmido, com elevados índices pluviométricos, influencia na 

escultura das formas de relevo e na alteração profunda exercida sobre as rochas, 

favorecendo a formação de mantos de intemperismo de espessuras variadas. 

Os maciços costeiros também sobressaem na topografia, distribuindo-se ao 

longo da faixa costeira, na direção N-NE. Compreendem colinas, pães de açúcar, 

serras orientadas e um conjunto morfológico mais elevado, onde se destacam o 

maciço de Mendanha-Gericinó-Madureira. Esses maciços dispõem-se ao longo da 

costa, com orientação geral NE-SW, tangenciando a linha da costa, intercalada 

pelas planícies costeiras. Caracterizam-se por apresentar uma morfologia 

relacionada aos efeitos de uma tectônica regional e de fases erosivas sucessivas. 

As colinas ocorrem em pequenas áreas nos sopés das escarpas separadas pelas 

planícies fluviais, apresentando uma cobertura coluvial no topo, separada dos 

materiais de alteração do substrato rochoso por uma linha de seixos. 

As colinas e maciços costeiros são constituídos por diferentes litotipos, entre os 

quais predominam granitos e granodioritos do pré-cambriano superior e 

intrusões de rochas alcalinas de idade cretácea destacadas no relevo pela maior 

resistência à erosão. 

As declividades acentuadas das encostas, os elevados índices de pluviosidade e a 

degradação da cobertura vegetal, proporcionam alta suscetibilidade à erosão por 

movimentos de massas associadas ao escorregamento de solo e rocha, quedas 

de blocos de rocha, deixando cicatrizes erosivas associadas a este evento. 

As planícies costeiras encontram-se nas baixadas quase planas e contornando 

elevações constituídas de rochas pré-cambrianas, formando a Baixada de 

Sepetiba e de Jacarepaguá. Mostram uma variedade de ambientes deposicionais 

representados por sedimentos quaternários aluviais de origem fluvial, flúvio-

marinho, flúvio-lacustre e de estuários e sedimentos marinhos. Os sedimentos 

continentais são constituídos de cascalho, areia, silte e argila e os sedimentos 

marinhos são formados basicamente de areias quartzosas claras, de granulação 

fina e grosseira, pouco ou mal selecionada. 

Além desses, depósitos coluviais formados a partir do transporte do material 

proveniente das encostas pelas chuvas torrenciais, encontram-se junto aos sopés 

das elevações e espraiados nas áreas baixas, sobrepostos aos depósitos flúvio-

marinhos. 

Hidrogeologia 

A ocorrência de água subterrânea está intimamente relacionada à existência de 

formações geológicas capazes de acumulá-la e de possibilitar a sua circulação. 

As características dos aquíferos estão assim relacionadas às unidades geológicas 

ou hidrogeológicas, em função de suas capacidades de funcionarem como 

reservas de água subterrânea e subordinada aos aspectos fisiográficos. 

A quantidade de chuva e a sua distribuição temporal e espacial influem no 

reabastecimento dos aquíferos. A alta precipitação média anual contribui 

positivamente neste caso. 

Os sistemas aquíferos são divididos em dois grandes domínios: Rochas do 

Embasamento Cristalino – aquíferos fissurados/manto de intemperismo e 

Aquífero Sedimentar e Quartenário. 

Áreas de risco 

Motivada pela intensa expansão urbana, as encostas dos morros vem sendo 

indiscriminadamente ocupadas ao longo dos anos, comprometendo sua 

estabilidade e colocando em risco a vida de seus moradores, principalmente 

durante os períodos chuvosos. 

Como medidas de caráter preventivo e corretivo de proteção de encostas, 

destacam-se os trabalhos desenvolvidos pela Fundação GEORIO e pelo Projeto 

Mutirão Reflorestamento, ambos reconhecidos internacionalmente. 

A identificação e monitoramento das áreas de risco é atribuição da Fundação 

GEORIO, subordinada a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, que 
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mantém uma rede telemétrica dotada de 30 estações pluviométricas remotas 

espalhadas no Município. Esta rede de estações denominada “Sistema de 

Estações de Monitoração Pluviométrica Remota – SEMPRE” integra o “Sistema 

de Alerta de Deslizamentos – ALERTA RIO” da Fundação. 

As alturas de chuvas, com leitura a cada 15 minutos, são enviadas em tempo real, 

a uma central computadorizada situada na sede da Fundação, que processa as 

informações e identifica os locais sujeitos a riscos de deslizamentos. O alerta dos 

possíveis riscos é disseminado a população por meio de rádio e televisão.  

Para efeito de identificação e monitoramento de áreas de risco, foram mapeadas 

aproximadamente 50 favelas e locais considerados de alto risco, cujas 

informações orientam os procedimentos de fiscalização, no sentido de impedir a 

expansão e instalação de novas favelas.  

Visando restaurar a cobertura vegetal nas encostas do Município, foi criado em 

1986, o Projeto Mutirão de Reflorestamento, que emprega a mão de obra dos 

moradores das comunidades beneficiadas em regime de mutirão remunerado. 

Este Projeto já recuperou aproximadamente 25.000.000 m
2
 de encostas (fonte: 

SMAC-2007). 

Hidrologia 

A situação de cidade litorânea é caracterizada pela presença de formações 

montanhosas que separam as zonas de baixada entre si, criando área de 

isolamento quanto à circulação dos ventos e massas de ar, conferindo à cidade 

uma complexidade climática acirrada pelo processo de urbanização.  

O município caracteriza-se pelo clima tropical, quente e úmido, e suas variações. 

As temperaturas apresentam pequena variação anual, estando as mais quentes 

no interior e as mais frias no litoral e nas altitudes mais elevadas. As 

precipitações situam-se entre 1.100 e 2.100 mm anuais com estação chuvosa no 

verão e seca no inverno.  

Tendo por base dados disponíveis na estação climatológica principal do Rio de 

Janeiro (Jardim Botânico) a Tabela 3-1 apresenta os valores médios (1851 a 1990) 

de precipitação, o numero de dias chuvosos e a temperatura. 

Tabela 3-1 – Precipitação, nº de dias de chuva e temperatura. 

 

O clima está sujeito à influência dos fatores estáticos como relevo e posição, e 

fatores dinâmicos como sistemas de circulação atmosféricas intertropicais e 

polares. A ocorrência de chuvas está associada principalmente à atuação das 

massas de ar Tropical Atlântica, quente e úmida, e Polar Atlântica, fria e seca. 

A topografia bastante acidentada favorece as precipitações, pois aumenta a 

turbulência do ar pela ascendência orográfica, principalmente quando ocorre a 

passagem de correntes perturbadas. 

O município é caracterizado também pelas brisas marítimas e terrestres. As 

marítimas têm direção sul-sudoeste e sopram principalmente de setembro a 

abril. As brisas terrestres têm direção norte-noroeste e sopram com maior 

intensidade no inverno. 

A posição marítima e a intensa radiação solar associadas à urbanização 

determinam uma forte e constante concentração dos núcleos de condensação 

nas partes baixas da atmosfera, contribuindo para o aumento de chuvas quando 

ocorrem frentes frias e outros fenômenos de ascendência dinâmica. 

A insolação total anual observada é de 2.280 horas, com valores mais elevados 

registrados no trimestre junho a agosto. Os valores mais baixos são encontrados 

no período de setembro a dezembro. 

O Tanque Classe A do “US Weather Bureau”, instalado em Santa Cruz e operado 

pelo INEMET, apresenta valores médios anuais de 700 mm de evaporação. 

Precipitação Tempratura

(mm) (°C)

Verão 397 38 25.5

Outono 322 31 23.9

Inverno 144 21 20.9

Primavera 244 34 22.3

TOTAL 1107 124 23.2

Periodo
Nº de dias de 

chuva



 

 

A umidade relativa do ar atinge valores máximos de 88% no período de maior 

pluviosidade e valores mínimos de 65% entre os meses de maio e setembro. A 

umidade relativa média anual observada na Base Aérea de Santa Cruz é de 80%.

Devido à diversidade hidrológica da região, não há uma única equação de chuva

intensa que represente o Município como um todo. Assim, em

necessidade de realização de estudos e projetos e a disponibilidade de dados 

pluviográficos, foram criadas ao longo do tempo equações de Intensidade

Duração-Freqüência, identificadas com a área estudada. 

O engenheiro OTTO PFAFSTETTER, conforme metodologia

publicação “Chuvas Intensas no Brasil” (1957), definiu para a Cidade do Rio de 

Janeiro equações de chuvas intensas baseadas nas seguintes estações 

pluviográficas: Jardim Botânico, Ipanema, Jacarepaguá, Bangú, Praça Saens Peña 

e Santa Cruz, todas operadas pelo antigo Serviço de Meteorologia do Mini

da Agricultura. Além desses estudos, estão disponíveis no acervo da 

Subsecretaria de Gestão de Bacias Hidrográficas – Rio-Águas 

chuvas intensas baseadas na seguinte expressão geral: 

( )
I

a T R

t c

b

d= ⋅
+  

Onde: 

I: intensidade de precipitação em mm/hora; 

TR: período de retorno em anos; 

t: tempo de duração da chuva em minutos; 

a, b, c e d: coeficientes da equação conforme valores apresentados na 

Tabela 3-2. 
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Tabela 3-2 – Parâmetros das equações de chuvas intensas

Na Figura 3.2 está apresentada a configuração isoietal das chuvas máximas de 24 

horas, tendo por base os dados de 30 estações pluviométricas operadas pela 

Superintendência Estadual de Rios e Lagoas 

em todas as estações já foram registrados eventos chuvosos, com intensidade 

superior a 130 mm em um período de 24 horas.

Figura 3.2 – Configuração isoietal

a b c

Santa Cruz 711.30 0.186 7.00

Campo Grande 891.67 0.187 14.00

Mendanha 843.78 0.177 12.00

Bangu 1,208.96 0.177 14.00

Jardim Botanico 1,239.00 0.150 20.00

Capela Mayrinque 921.39 0.162 15.46

Viall (Jacarepaguá) 1,423.20 0.196 14.58

Saboia Lima 1,782.78 0.178 16.60

Benfica 7,032.07 0.150 29.68

Realengo 1,164.04 0.148 6.96

Irajá 5,986.27 0.157 29.70

Pluviometro

11 

equações de chuvas intensas dos postos pluviométricos. 

 

apresentada a configuração isoietal das chuvas máximas de 24 

dados de 30 estações pluviométricas operadas pela 

Superintendência Estadual de Rios e Lagoas – SERLA. Os resultados mostram que 

em todas as estações já foram registrados eventos chuvosos, com intensidade 

superior a 130 mm em um período de 24 horas. 

 

isoietal das chuvas máximas de 24 horas. 

d

7.00 0.687 PCRJ Cohidro - 1992

14.00 0.689 PCRJ Cohidro - 1992

12.00 0.698 PCRJ Cohidro - 1992

14.00 0.788 PCRJ Cohidro - 1992

20.00 0.740 Ulysses Alcantara ( 1960)

15.46 0.673 Rio Águas / CTO ( 2003)- atual GPST

14.58 0.796 Rio Aguas/ SUBAM - CPA/2005 - atual GPST

16.60 0.841 Rio Aguas/ SUBAM - CPA/2006 - atual GPST

29.68 1.141 Rio Aguas/ SUBAM - CPA/2006 - atual GPST

6.96 0.769 Rio Aguas/ SUBAM - CPA/2006 - atual GPST

29.70 1.050 Rio Aguas/ SUBAM - CPA/2007 - atual GPST

Fonte
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Atividade Econômica 

A economia do município está baseada essencialmente em atividades industriais, 

de prestação de serviços e comércio. Embora o setor de prestação de serviços 

concentre o maior número de estabelecimentos e de postos de trabalho, é o 

setor industrial que apresenta maior faturamento. 

A atividade agropecuária é praticamente inexistente, ocupando apenas 0,02% do 

território, com pouca expressão econômica e respondendo por 5% da produção 

do Estado. 

O faturamento do setor industrial alcançou patamares pouco superiores ao do 

setor de prestação de serviços e comércio apesar destes últimos, apresentarem o 

maior número de empresas e a maior geração de empregos no município. 

As instituições financeiras constituem o segmento mais dinâmico das atividades 

relacionadas à prestação de serviços, seguida do setor de transportes. 

Apesar de o município sediar conglomerados de indústrias, empresas comerciais 

e de serviços privados, as pequenas e micro empresas caracterizam a atividade 

econômica mais expressiva da cidade, sendo responsáveis pela geração do maior 

número de empregos. 

No centro da cidade estão instalados os escritórios das principais indústrias, de 

grandes empresas prestadoras de serviços, das instituições do mercado 

financeiro, da administração pública e o mais expressivo segmento do comércio 

varejista da cidade. 

Ocupação do território 

A cidade começou a se expandir pelas várzeas, na área demarcada por quatro 

morros: do Castelo, de São Bento, de Santo Antônio e da Conceição. Desde 

então, os pântanos sobre os quais foi levantada a cidade, foram por meio de 

aterramento, sendo sistematicamente eliminados. 

Assim, a expansão urbana deu-se sobre o dessecamento das lagoas, o 

aterramento dos brejos, a abertura de valas de drenagem e o desmonte de abas 

dos morros. 

No início do século XIX a área ocupada compreendia: ao Sul o morro do Desterro, 

atual bairro de Santa Teresa, ao Norte; o alinhamento Conceição - Previdência e 

a Oeste a lagoa da Sentinela, que junto com os mangues de São Diogo, 

constituíam barreiras para a ocupação da baixada. Esse território foi denominado 

“Cidade Velha”, hoje o centro histórico do Rio, em oposição à “Cidade Nova” que 

surgiria na segunda metade do século XIX, pelo dessecamento da lagoa da 

Sentinela e a ocupação dos diversos vales nas encostas do maciço litorâneo. 

Surgiram assim os novos bairros de Catumbi, Laranjeiras, Rio Comprido, Tijuca, 

Botafogo e Gávea. 

Foi somente no século XX que ocorreu a expansão da malha urbana pelas 

planícies da “cidade nova”, com as obras de drenagem das baixadas e a 

canalização dos rios: Comprido, Joana, Maracanã e Trapicheiro, na direção sul e a 

canalização do rio da Carioca, em Laranjeiras. 

Não apenas as planícies aluviais foram ocupadas, mas toda a orla litorânea até a 

base do morro Dois Irmãos. Nessa época teve início também a abertura dos 

primeiros túneis que possibilitaram a efetiva ocupação de toda a orla litorânea. 

Ainda assim, a malha urbanizada apresentava-se descontínua. Os espaços 

existentes entre as linhas ferroviárias e as baixadas pantanosas, como 

Manguinhos, entre São Cristóvão e Bonsucesso ainda não haviam sido ocupadas. 

As baixadas dos rios Acari e Meriti só foram incorporadas ao espaço urbano bem 

mais tarde, quando já não havia outras alternativas de terrenos a ocupar. 

A abertura de novas frentes de expansão urbana deu-se também pelo aterro de 

faixas marinhas, como foi o caso da atual Praça Quinze de Novembro, do terreiro 

do Paço e da praia do Peixe, onde foram construídos o cais e o mercado. Do 

mesmo modo, foram criadas faixas ao longo da Baía da Guanabara, desde a 

Glória até Botafogo e Urca, assim como às margens da lagoa Rodrigo de Freitas. 

Por volta dos anos 1930, a ocupação urbana intensificou-se devido ao programa 

de reforma urbana e saneamento promovido na gestão do Prefeito Pereira 

Passos. Esse período caracterizou-se por grandes transformações que 

modernizaram e embelezaram as ruas da cidade, incentivaram a atividade 

industrial e a construção de diversos edifícios que mudaram significativamente a 
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paisagem. Esse programa acabou expulsando parte da população dos cortiços da 

área central.  

Deixadas de lado pelo poder público, as montanhas e as margens dos corpos 

d’água tornaram-se a destinação preferencial da ocupação irregular na cidade. A 

origem das favelas teve sua raiz em dois focos de tensão que afetaram o Rio de 

Janeiro no final do século XIX: a crise habitacional, fruto da política de combate 

às habitações coletivas, e a crise política no período de transição entre o Império 

e a República. 

Entre 1940 e 1960 consolidaram-se os grandes problemas urbanísticos da cidade, 

então em pleno processo de “metropolização”. Esse processo agravou-se devido 

à ausência de uma política de transportes que facilitasse o acesso dos pobres aos 

locais de trabalho e pela adoção de uma rígida legislação edilícia aplicada a toda 

cidade, o que acabou inviabilizando a ocupação dos subúrbios pelos mais pobres. 

Se por um lado o poder público condenava as habitações coletivas e insalubres 

existentes no centro da Cidade, por outro ignorava os assentamentos irregulares 

e o adensamento das favelas, o que pode explicar a ausência de registros dos 

assentamentos considerados precários, nos dados censitários e mapas até 1930. 

Foi a partir de 1940 que tiveram início os primeiros levantamentos censitários 

nas favelas, com o objetivo de cadastrar seus habitantes e transferi-los para 

longe das áreas valorizadas da cidade, para bairros populares que começavam a 

ser ocupados. 

A Ocupação dos Morros e Encostas 

Enquanto os baixios e trechos mais acessíveis como praias e planícies costeiras 

iam sendo ocupadas, novas frentes de ocupação urbana eram preparadas 

subindo as encostas e as vertentes menos abruptas, como o esporão entre os 

vales do rio dos Macacos e do rio Rainha, junto à Praça Santos Dumont (ruas das 

Magnólias, das Acácias e a Estrada do Jequitibá); os morros da Saudade e dos 

Cabritos; o talude do Corcovado, junto à garganta do Humaitá, no alto da Estrada 

da Gávea, Ruas Lopes Quintas e Inglês de Souza; além de muitos outros. 

Começaram a ser abertas as ruas ao longo das ladeiras antes ocupadas por 

chácaras como a do Ascurra, Indiana, Guararapes e do Peixoto, além daquelas 

que foram abertas nos taludes dos morros: Dona Marta, Mundo Novo, no sopé 

do Corcovado ou na encosta de Santa. Teresa. 

A ocupação das encostas não ocorreu somente com favelas, mas também por 

construções regulares, de alto padrão, processo que não ocorreu da mesma 

maneira na zona Norte da cidade, onde as encostas desnudas, voltadas para o 

poente não exerceram a mesma atratividade para as classes mais altas, com 

exceção do vale da Tijuca. 

Nos anos 50, uma parte do Morro de Santo Antonio foi demolida, mas a parte 

onde estava localizado o Convento e as igrejas foi preservada. Com a demolição 

foram abertas as abertas as Avenidas República do Chile e República do Paraguai. 

Ainda no Centro, a partir da administração do Prefeito Dulcídio Cardoso (1952-

1954), foram iniciadas as obras de demolição do morro de Santo Antônio, 

acidente geográfico de importância histórica por abrigar o secular convento de 

mesmo nome e em cujas encostas, no ano de 1893, surgiu a primeira favela do 

Rio de Janeiro (ABREU,1993). 

Com o material proveniente do seu arrasamento seria iniciada na administração 

Alin Pedro (1954-1955) e concluída pela SURSAN - Superintendência de 

Urbanização e Saneamento, o aterro de uma área de dois quilômetros 

quadrados, tendo novamente como palco a Baía de Guanabara, ligando o 

Aeroporto Santos Dumont ao Morro da Viúva e depois à Praia de Botafogo. O 

Aterro do Flamengo foi iniciado, visando acolher o Congresso Eucarístico 

Internacional. Para a sua finalização, entretanto, foi necessário apelar para 

outros recursos, recorrendo-se a aterros de diversas origens, inclusive hidráulico 

(Amador, 1997). A conclusão desta obra faraônica de apologia ao transporte 

individual e de grande beleza estética, vide o ajardinamento primoroso de Burle 

– Marx, “seria completada com a implantação de autopistas, fazendo a ligação 

rápida do Centro-Zona Sul”. Com o aterro do Flamengo, “estava consumado um 

processo que eliminou da geografia carioca as antigas praias do Boqueirão, 

Catete, Glória, Flamengo, Botafogo e Saudade” (Amador, 1992: 242). 
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A Ocupação dos Mangues, Baixios, margens de Rios e Córregos 

Com a transferência da Coroa Portuguesa para o Rio de Janeiro em 1808 a cidade 

passou a receber uma série de melhoramentos urbanos, como por exemplo, a 

drenagem do Saco de São Diogo que expandiu a ocupação dos terrenos na 

direção da chamada Cidade Nova por meio de obras como a construção do Canal 

do Mangue, que só foi terminada em 1856, pelo Barão de Mauá. Outra 

intervenção no Saco de São Diogo foi a construção da Ponte dos Marinheiros, 

destinada a facilitar a passagem da família Real para a Quinta da Boa Vista, o que 

abriu a região de São Cristóvão e posteriormente as áreas do Catumbi, Estácio e 

Rio Comprido. 

Nos terrenos mais firmes, para além do manguezal, os colonizadores pioneiros 

fundaram pequenos arraiais, distantes da cidade, com suas lavouras e pastagens 

para o gado. Nasceram assim: São Cristóvão e Mata-Porcos, hoje conhecido 

como bairro do Estácio. A cidade foi se espalhando na direção da Tijuca, os rios 

foram canalizados, as plantações substituídas por chácaras, depois casas e por 

fim altos edifícios de apartamentos. 

No final do século XIX com as reforma promovidas pelo Prefeito Pereira Passos 

foram canalizados os baixos cursos dos rios: Maracanã, Comprido e Trapicheiro; 

aberta a Avenida Francisco Bicalho e o novo Cais do Porto, com ligação até o mar. 

Entre 1928 e 1930, com o rápido avanço da industrialização, foram aterrados 

grande parte da enseada de Manguinhos e Inhaúma, onde foi construído o 

aeroporto de Manguinhos (hoje Santos Dumont). 

Durante a década de 40 foram reforçados os vetores de expansão urbana ao 

longo da Av. Brasil, então em construção, desde a orla da baía da Guanabara 

(com a recuperação, pelo DNOS
1
, de áreas inundadas pelas marés) e ao longo da 

Estrada de Ferro Leopoldina, induzindo a formação de um novo parque 

industrial. 

                                                                 

1 DNOS, então Departamento Nacional de Obras e Saneamento. 

Com o incremento da atividade industrial na década de 50, vieram também os 

assentamentos de baixa renda como o da Praia do Apicum em Ramos, hoje a 

favela da Maré. 

Mais recentemente, nos anos 80, foi erguida a Vila do João, conjunto 

habitacional construído pelo “Projeto Rio” do Governo Federal, com 2.600 

domicílios destinados a abrigar as pessoas que viviam em palafitas na Baixa do 

Sapateiro. Em 2010 havia cerca de 4.000 domicílios e uma população estimada 

de quase 12.000 pessoas. 

Projetos do DNOS também foram realizados na zona Oeste, nas baixadas da Baía 

de Sepetiba (como a canalizaçao dos rios: São Francisco, Itaguaí e Guandú-Açu) 

em Jacarepaguá e nas lagoas: da Tijuca, Marapendi e Camorim. Além das 

profundas mudanças nos regimes fluviais, a intensa expansão urbana ocorrida 

nos últimos trinta anos, sem controle e sem a devida modernização da 

infraestrutura, particularmente das redes de esgotos está provocando a 

destruição dos ecossistemas e colocando em risco as populações que residem 

nessas áreas. 

Atualmente, quase não existem mais áreas de mangues. Por serem 

tradicionalmente considerados insalubres, os mangues remanescentes foram 

sendo deixados à margem da expansão urbana ou foram utilizados como 

depósitos de lixo urbano. Esse foi o caso do Saco de São Diogo, da enseada de 

Inhaúma e da Foz do Meriti, e mais recentemente de Gramacho em Duque de 

Caxias, onde se encontra o maior Aterro Sanitário da América Latina, que recebia 

por dia, mais de 7 mil toneladas de lixo provenientes dos municípios da baixada 

Fluminense e da cidade do Rio de Janeiro. 

A Transposição dos Morros 

Outro aspecto de destaque no processo de organização espacial do Rio de 

Janeiro diz respeito à transposição dos morros pelo sistema viário. A partir dos 

anos 60, o impulso promovido pela indústria automobilística nacional e o 

consequente estímulo ao transporte individual, além da retirada dos trilhos dos 

bondes, resultou na necessidade de se criar novos eixos de circulação, o que 

significou a construção de viadutos e túneis. Os túneis construídos são: 
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• (1887) – Túnel da Rua Alice, também chamado Túnel Rio Comprido-

Laranjeiras e (1892) o Túnel Velho, os pioneiros deste tipo de 

empreendimento; 

• (1904 a 1943) – O Túnel do Leme, uma construção no bojo da Reforma 

Passos (1904 – galeria Coelho Cintra e 1943 – galeria Marques Porto); 

• (1919) – Túnel João Ricardo – um elo entre a área central e a zona portuária; 

• (1952) – Túnel do Pasmado, (1960) do Sá Freire Alvim e (1963) o do Major 

Rubem Vaz – galerias catalisadoras de fluxos na Zona Sul da cidade; 

• (1964) – Túnel Santa Bárbara, também conhecido como Túnel Catumbi-

Laranjeiras e (1967) os Túneis André e Antônio Rebouças, chamados 

Rebouças – Rompimento do maciço da Tijuca, descaracterizando e 

destruindo os bairros intermediários pela supremacia do automóvel; 

• Os túneis do Complexo Lagoa-Barra: (1971) o Zuzu Angel antes denominado 

Túnel Dois Irmãos, (1971) o Joá também conhecido como Túnel do Pepino, 

(1971) o São Conrado e (1982) o Túnel acústico da PUC – A expansão da 

cidade para oeste (ou para a “cidade dos ricos”, segundo Carvalho (2004); 

• (1977) - Túnel Martim de Sá (Túnel Frei Caneca) – confirmando o papel do 

Catumbi de corredor de transportes; 

• (1978) – Túnel Noel Rosa: o primeiro a servir unicamente a Zona Norte. 

• (1997) – Os túneis da Linha Amarela: Túnel da Covanca, Túnel falso da Suíça 

Carioca, Túnel Geólogo Enzo Totis e Túnel Engenheiro Enaldo Cravo Peixoto. 

A Lagoa Rodrigo de Freitas 

Inicialmente um braço de mar batendo no sopé do morro do Corcovado que as 

marés, com o tempo foram fechando em uma restinga de areia, formando então 

uma laguna de água salobra, hoje conhecida como Lagoa Rodrigo de Freitas. A 

lagoa perdeu, ao longo do tempo, quase a metade de sua superfície, por causa 

dos muitos aterros que sofreu e também pelo assoreamento acelerado devido ao 

desmatamento das encostas. 

Os bairros litorâneos de Ipanema e Leblon ocuparam a restinga de areia entre o 

mar e a lagoa a partir da década de 1920. Primeiro foram casas e chalés, seguidos 

pelos edifícios, a partir dos anos 50. O contato entre as águas do mar e da lagoa, 

que antes dependia da maré alta, agora é feito pelo canal do Jardim de Ala, um 

canal artificial com cerca de 800 m de extensão e largura variável entre 10 e 

18 m, localizado entre as praias de Ipanema e Leblon. Pelo movimento das 

marés, o deságue no mar está frequentemente assoreado, o que prejudica a 

renovação das águas. Algumas intervenções, como a fixação do canal do Jardim 

de Ala, a construção dos canais do Jockey, do rio dos Macacos, na Rua General 

Garzón e no rio Rainha, na Rua Visconde Albuquerque, foram executadas, mas 

não foram suficientes para possibilitar a renovação de águas. Para manter 

desassoreado os canais são dragados diariamente, o que apenas permite a 

esporádica e lenta saída das águas do canal. 

Desde a década de 1980 o espelho d’ água está legalmente protegido, porém a 

urbanização desordenada e a insuficiência dos sistemas de drenagem da região 

vêm contribuindo para o agravamento dos problemas ambientais, tanto os de 

qualidade da água da Lagoa, como os alagamentos pelas fortes chuvas. 

O Porto do Rio de Janeiro 

Em 1608, a região hoje ocupada pelo Porto do Rio de Janeiro era apenas uma 

extensa área pantanosa, com muitas lagoas, cercada pelos morros do Castelo, de 

Santo Antônio, de São Bento, da Conceição e do Desterro. A povoação limitava-

se ao morro do Castelo e às pouquíssimas ruas existentes entre o morro e o mar. 

Com o passar do tempo começaram a ser ocupados: o Valongo e a Gamboa, mas 

foi somente a partir da segunda metade do século XVIII que começaram a surgir 

trapiches, em decorrência da intensificação do comércio. 

A partir de meados de 1700 foram aterrados os brejos praianos do Valongo e 

adjacências, abertas ruas entre a Prainha (atual Rua do Acre) e a Saúde que 

receberam edificações residenciais, armazéns e depósitos de produtos agrícolas 

e industriais, mas somente após a chegada da Corte Portuguesa em 1808, teve 

inicio o desenvolvimento da região. 
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Devido à atividade cafeeira, implantação das linhas férreas e atividade industrial, 

os bairros da Zona Portuária se consolidaram. Toda a região ao longo da costa, 

desde a Prainha ao Saco do Alferes passou por enorme expansão, configurando-

se assim a atual Zona Portuária. 

Por volta de 1930 iniciaram-se os projetos para a construção de um porto de 

verdade, entre a Prainha e Gamboa. 

O adensamento e a verticalização da cidade, com o surgimento de novas áreas 

como a Zona Central e a Zona Sul, isolaram a Zona Portuária, já que as indústrias 

foram gradativamente deixando a região e os bairros vizinhos se deterioraram, 

ficando cercados por favelas. 

A abertura da Avenida Presidente Vargas contribuiu para isolar ainda mais a 

região do porto. A construção do grande viaduto da Avenida Rodrigues Alves ou 

Perimetral acelerou o processo de decadência da área, malgrado algumas 

tentativas de revitalização como a construção da Vila Olímpica e da Cidade do 

Samba. 

Atualmente, estão sendo implementados diversos projetos, visando reverter a 

situação de abandono da região, destacando-se o projeto Porto Maravilha que 

trata da revitalização da Área de Especial Interesse Urbanístico da região 

portuária, conduzido pela Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do 

Porto do Rio de Janeiro (CDURP), e que prevê uma série de obras tais como: a 

construção de uma nova alça de acesso rodoviário ao Porto, para desafogar o 

trânsito na Avenida Brasil; o desvio do acesso de caminhões com destino ao 

terminal e a demolição da alça de subida, a construção de Viaduto da Perimetral, 

além da reurbanização do histórico Morro da Conceição, marco da ocupação da 

cidade no século XVI e de melhorias nos bairros da Saúde, Gamboa e Santo 

Cristo. 

Será modificado o Píer Mauá, nos armazéns 1 a 4. Deverão ser construídos o 

Museu do Amanhã e o Aqua-Rio, além do restauro de dois edifícios históricos: o 

Palacete Dom João VI, de 1912 e o prédio da Polícia Civil, que receberão 

respectivamente o Museu de Arte do Rio (MAR) e a Escola do Olhar. 

Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável da Cidade do Rio 

de Janeiro 

O Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável da Cidade do Rio de Janeiro 

estabelece quatro categorias de ocupação urbana. A descrição dos critérios 

previstos pelo Plano Diretor, para cada macrozona de ocupação estão descritos a 

seguir. 

 

Figura 3.3 – Macrozonas de ocupação urbana da cidade do Rio de janeiro. 

Fonte: Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável do Município do Rio de Janeiro, 2011 
(modificado). 

Macrozona de ocupação Controlada, onde estão previstas fortes restrições à 

implantação de novos empreendimentos residenciais, comerciais e de serviços. 

Esta macrozona corresponde aos bairros da zona sul e centro da cidade, onde se 

considera a condição de saturação da ocupação urbana. 

Macrozona de ocupação Incentivada, na qual se prevê incentivo à revitalização e 

renovação urbana, com investimentos em infraestrutura e produção de moradia, 

bem como a recuperação de imóveis com importância histórica, arquitetônica ou 

estética e estímulo à implantação de hotéis, comércio e serviços; Esta macrozona 

corresponde à região Norte da cidade. 
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Macrozona de ocupação Condicionada: onde são previstas melhorias nas 

condições de mobilidade, com alargamentos, duplicações e implantação de vias 

de acesso, para possibilitar a ocupação urbana ordenada. Nesta macrozona, são 

incentivadas as atividades turísticas, desportivas e culturais, especialmente 

aquelas ligadas a educação e preservação ambiental. Novos empreendimentos 

são permitidos mediante contrapartida ambiental e de melhoria do ambiente 

urbano. Para esta macrozona, o Plano Diretor prevê ainda a inibição da ocupação 

desordenada de áreas públicas e o reflorestamento de áreas degradadas. 

Macrozona de ocupação Assistida: na qual são previstas: a urbanização de 

favelas; a regularização urbanística e fundiária; implantação de infraestrutura de 

saneamento; estímulo ao desenvolvimento de sub-centros locais; despoluição da 

baía de Sepetiba e desenvolvimento de pólos turísticos, além da reestruturação e 

revitalização do sistema viário, com melhorias no transporte público e 

alargamento das principais vias. O plano prevê também o controle da ocupação 

de faixas marginais e encostas, além da revitalização das atividades dos setores 

agropecuário e pesqueiro. 

As macrozonas de ocupação estão apresentadas na Figura 3.3. 

O Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável estabelece, para cada 

Macrozona de ocupação, quais áreas estão sujeitas à intervenção do Poder 

Público e que deverão ser tratadas como prioritárias para a implantação de 

planos, projetos e obras públicas. A Tabela 3-3, que apresenta essas áreas, 

deverá servir de diretriz para o planejamento de intervenções propostas para a 

macrodrenagem nas bacias correspondentes. 

Tabela 3-3 – Áreas sujeitas à intervenção do poder público. 

 
Fonte: Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável do Município do Rio de Janeiro, 2011. 
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Sistemas de Drenagem 

Num breve retrospecto da história dos sistemas sanitários, Fernandes (2002), 

aponta que os primeiros sistemas de esgotamento executados pelo homem 

tinham como objetivo proteger as terras agricultáveis das vazões pluviais. Nos 

povoamentos, destinavam-se a desviar os caudais das áreas de residenciais e de 

circulação, principalmente pela inexistência de redes regulares de esgotos 

domésticos. Nas cidades gregas e romanas, a prestação dos serviços era 

prioridade das áreas nobres das cidades, e os moradores das áreas onde havia o 

serviço, tinham que pagar pelo seu uso. 

Por volta do final do século XII, a construção de sistemas de drenagem pública 

das águas de escoamento superficial e o encanamento subterrâneo de águas 

servidas (inicialmente para fossas domésticas e posteriormente para as águas 

pluviais) tinham como objetivo principal a pavimentação das ruas, caso de 

cidades européias como Paris (1185), Praga (1331), Nuremberg (1368) e Basiléia 

(1387). 

Durante o Renascimento (a partir do século XVI), com a crescente poluição dos 

mananciais de água, o maior problema era o destino dos esgotos e do lixo 

urbanos. No século seguinte, com a Revolução Industrial foram empregadas 

máquinas a vapor para o bombeamento e tubos de ferro fundido para o 

abastecimento de água urbano assim com a formação de empresas fornecedoras 

de água na Europa. 

As décadas de 1830 e 1840 podem ser destacadas como as mais importantes na 

história científica da engenharia sanitária. A epidemia de cólera de 1831/32 

despertou efetivamente nos ingleses a preocupação com o saneamento das 

cidades, pois evidenciou que a doença era mais intensa em áreas urbanas densas 

e mais poluídas por excrementos e lixo, além de mostrar que as doenças não se 

limitavam às classes mais baixas. Na época, as medidas preventivas como a 

drenagem e limpeza das casas junto com o suprimento de água e o esgotamento 

sanitário e o afastamento dos refugos das cidades, constituíam ações mais afetas 

ao campo da saúde pública que ao do urbanismo, dando origem à abordagem 

“higienista”. 

Por vias transversas, a evolução tecnológica nas nações mais adiantadas e o 

intercâmbio comercial foram os responsáveis pela implantação de medidas 

sanitárias em cidades ainda desprovidas desses sistemas. Foram os riscos de 

contaminação pelas tripulações dos navios comerciais e turísticos que fizeram 

com que os portos das cidades, mais vulneráveis, deixassem de ser escalas, 

justificando a preocupação com a melhoria das condições sanitárias, como foi o 

caso do Rio de Janeiro e de Santos. 

Temendo a possibilidade de um desastre econômico, o imperador D. Pedro II 

contratou engenheiros ingleses para conceber e implantar sistemas de 

esgotamento para o Rio de Janeiro e São Paulo. 

Inicialmente foi adotado o sistema separador absoluto pelo qual as redes de 

esgotos sanitários passaram a ser obrigatoriamente projetados e construídos 

independentemente dos sistemas de drenagem pluvial. Além da generalização 

do emprego de tubos de concreto, a drenagem tornou-se um elemento 

obrigatório dos projetos de urbanização. 

Entretanto, as condições climáticas (tropical com chuvas muito mais intensas) 

peculiares do Brasil e uma urbanização baseada na ocupação de lotes grandes e 

ruas largas acabou condicionando à adoção de um sistema inédito, com custos 

de implantação mais baixos e, consequentemente menores tarifas a serem pagas 

pelos usuários: O Sistema Separador Parcial, que coletava além de esgotos 

domésticos também as vazões pluviais de pavimentos, telhados e pátios. 

Histórico da drenagem na cidade do Rio de Janeiro 

• 1857 – Imperador D. Pedro II assinou o primeiro contrato para a implantação 

de uma rede de esgotos e drenagem pluvial (sistema misto); 

• 1857 – Iniciada a construção do Canal do Mangue, ligando o mar ao Rocio 

Pequeno (atual Praça Onze de Junho), com o objetivo de drenar um pântano 

existente próximo à Cidade Nova; 

• 1864 a 1929 – Eng. Saturnino de Brito promoveu uma revolução na 

engenharia sanitária da época, ao aliar a abordagem higienista com o 
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domínio da hidráulica de condutos e canais às intervenções urbanísticas, 

apresentando diversas propostas para o escoamento das águas pluviais; 

• Entre 1902 e 1906: 

� Construção de um sistema de canais artificiais que incluía a retificação 

dos rios Joana, Comprido e Maracanã, que desaguavam no Canal do 

Mangue; 

� 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. 

• 1920 a 1922 – Obras Realizadas: (Prefeito Carlos Sampaio) 

� Avenida Maracanã � para solucionar as inundações no bairro Cidade 

Nova;  

� Desobstrução dos rios Trapicheiro, Joana e Maracanã; 

� Saneamento e embelezamento da Lagoa Rodrigo de Freitas: construção 

da Av. Epitácio Pessoa, do Canal da Rua Visconde de Albuquerque e do 

Canal da Lagoa; 

� Construção da Avenida de Contorno do Morro da Viúva (atual Rui 

Barbosa), ligando o Flamengo pela orla; 

� Reconstrução da Av. Atlântica, demolida pela ressaca de 1921; 

� Remoção do morro do Castelo � melhorar a ventilação e o 

saneamento da cidade; 

� Urbanização da Esplanada do Castelo e a área aterrada da Glória. 

• 1930 – Elaborado o Plano Agache de urbanização, com um capítulo inteiro 

dedicado aos 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. 

• 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: Acarai, Lucas, Dom Carlos, Cachorros, 

Faleiros, Irajá, Méier, Nunes, Piraquara e a dragagem do Canal do Mangue. 

• 1950 – Criada a Ilha do Fundão, uma ilha artificial formada pelo aterro de um 

pequeno arquipélago. 

• 1996 – Criado o Sistema Alerta-Rio, destinado a emitir boletins de alerta a 

partir do monitoramento em tempo real dos índices pluviométricos em uma 

rede de 32 postos. 

• 1996 – Projeto Rio-Cidade, que consistiu da implantação de galerias de 

drenagem pluvial nas ruas do bairro da Tijuca, canalizando os rios tributários. 

• 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. 

• Principais Projetos e Obras Atuais: 

� Plano Diretor de Enchentes da Bacia do Canal do Mangue � Convênio 

com a Fundação COPPETEC em conjunto com a Fundação Rio-Águas, 

para traçar diretrizes e propor intervenções para solucionar o problema 

de enchentes na bacia do Mangue. 

� Macrodrenagem da Bacia de Sepetiba � Os trabalhos tiveram início em 

1993 e têm por finalidade combater as enchentes nos bairros da Zona 

Oeste. Neste projeto estão contemplados 25 rios e canais, com uma 

extensão total de 144 km. 

� Macrodrenagem da Bacia do Jacarepaguá � Dragagem e canalização de 

124 km de cursos d’água. 

� Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais da Cidade do Rio de Janeiro 

� Planejamento da macrodrenagem para todas as bacias hidrográficas 

do município do Rio de Janeiro. Realização: Fundação Rio-Águas, 2010. 

Consórcio: Hidrostudio/FCTH 
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Inundações Históricas na cidade do Rio de Janeiro 

• Setembro de 1711� Primeiro registro histórico de uma grande inundação; 

• Abril de 1756� Canoas foram vistas navegando pelas ruas do centro; 

• Fevereiro de 1811� Catástrofe conhecida como “águas do monte” - fortes 

enxurradas que desciam de todos os morros da cidade; Desmoronamento do 

Morro do Castelo (Centro); D. João VI ordenou que as igrejas acolhessem os 

desabrigados; Primeiro estudo encomendado sobre as causas das 

inundações; 

• Março de 1906� Transbordamento do canal do Mangue e desmoronamento 

do morro de Santa Tereza; 

• 1924, 1940, 1942, 1962� Transbordamento do Canal do Mangue e 

inundação na Praça da Bandeira; 

• Janeiro de 1966 � Maior tragédia em consequência das chuvas de que se 

tem registro no Rio de Janeiro. Uma semana de enchentes, deixando 250 

mortos e 50.000 desabrigados. 

• Outros eventos: 1967 (500 mortes), 1982, 1983, 1987, 1988 (600 mortes), 

1991, 1999. 
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4. AS MACRORREGIÕES DE DRENAGEM 

A Cidade do Rio de Janeiro possui, ao todo, 48 bacias hidrográficas inseridas, 

total ou parcialmente nos limites do município. Essas bacias drenam para três 

grandes corpos hídricos receptores, que definem as três macrorregiões de 

drenagem da cidade: 

• Macrorregião da Baía de Guanabara – Abrange as bacias hidrográficas 

das Zonas Norte e Central da cidade e concentra 71% da população da cidade; 

• Macrorregião Oceânica – Compreende as bacias da Zona Sul, Barra e 

Jacarepaguá, que deságuam no oceano Atlântico, e abrange aproximadamente 

17% da população da cidade; 

• Macrorregião da Baía de Sepetiba – Corresponde a toda a porção oeste 

do município, notadamente as regiões de Santa Cruz e Campo Grande, 

abrangendo ao todo 11% da população da cidade. 

A macrorregião Oceânica está totalmente inserida nos limites da cidade do Rio 

de Janeiro, ao passo que as macrorregiões das Baías da Guanabara e de 

Sepetiba abrangem bacias hidrográficas também de outras cidades da região 

metropolitana. 

Na Tabela 4-1 estão apresentadas as áreas, extensão de cursos d’água e 

população residente em cada macrorregião. A Tabela 4-2 apresenta os 

percentuais por tipo de uso e ocupação do solo. A Figura 4.1 apresenta o 

município do Rio de Janeiro subdividido nas macrorregiões de drenagem da 

Cidade do Rio de Janeiro. 

Tabela 4-1 – Dados gerais das macrorregiões. 

 
Fonte: Plano Diretor Decenal 

Tabela 4-2 – Uso e ocupação do solo nas macrorregiões de drenagem. 

 
Fonte: Plano Diretor Decenal 

 

Área
Comprimento 

dos rios
População

(km²) (Km) (Hab.)

Baia de Guanabara 504.2 234 4,471,821.00 71%

Oceanica 343 208 1,079,710.00 17%

Baia de Sepetiba 486 217 730,467.00 11%

Macroregião
% da População 

do municipio

Baia de Guanabra Oceanica Baia de Sepetiba

% % %

Area Urbana Consolidada 71.10% 33.80% 17.97%

Área Urbana não Consolidada 1.16% 8.90% 3.42%

Vegetação em parques públicos 0.50% 2.64% 0.03%

Campo Antrópico 16.57% 0.26% 2.74%

Floresta Alterada 3.38% 3.69% 5.42%

Mangue 0.16% 1.10% 0.90%

Praia e Areal 0.06% 1.05% 25.68%

Área Unida com vegetação 0.04% 24.51% 10.79%

Solo exposto e área de mineração 1.47% 18.23% 2.10%

Afloramento Rochoso 0.16% 0.86% 18.91%
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Figura 4.1 – Macrorregiões de Drenagem da Cidade do Rio de Janeiro. 
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Especificidades da Macrorregião da Baia de Guanabara 

A macrorregião da Baia de Guanabara possui extensão territorial de 504,2 km
2
 e 

nela se concentram as regiões mais densamente urbanizadas e industrializadas, 

incluindo o centro histórico e os bairros residenciais da Tijuca e Botafogo, entre 

outros. 

A expansão urbana descaracterizou grande parte da rede de drenagem natural 

por meio de obras de canalização, aterros e desvio dos cursos originais, sendo 

que a faixa litorânea foi a que mais foi aterrada. 

Os rios que deságuam na Baía de Guanabara sujeitam-se aos efeitos das marés 

que provocam o refluxo na foz, dificultando o seu extravasamento, destacando-

se o canal do Mangue com exemplo típico, em virtude das cotas de saída do 

canal serem muito baixas. 

O Plano Diretor Decenal dividiu a macrorregião da Bacia Hidrográfica da Baía de 

Guanabara em dez sub-bacias e duas microbacias cuja contribuição limita-se ao 

despejo das águas pluviais. Assim, orientadas no sentido Sul-Noroeste foram 

delimitadas as seguintes bacias hidrográficas: 

• Bacia da Urca; 

• Bacia de Botafogo; 

• Bacia do rio Carioca; 

• Bacia do Centro; 

• Bacia do Canal do Mangue; 

• Bacia do Canal do Cunha; 

• Bacia do Rio Ramos; 

• Bacia do Rio Irajá; 

• Bacia dos rios Acari / Pavuna / Meriti; 

• Bacia do Rio Sarapuí. 

Das bacias citadas destacam-se: 

• A bacia do Canal do Cunha como uma das mais problemáticas em termos de 

cheias, pois atravessa zonas densamente povoadas, áreas de favelas, zonas 

industriais, estaleiros e parte da área do Projeto Rio, nas proximidades da 

Avenida Brasil; 

• A bacia do rio Ramos, muito poluída, localizando-se em área densamente 

urbanizada, onde há diversas favelas e que, ao desaguar no mar provoca 

poluição de diversas praias; 

• A bacia dos rios Acari, Pavuna e Meriti, localizadas em zonas urbanas 

densamente povoadas e zonas industriais, cuja descarga de esgoto e detritos 

nos copos hídricos provoca elevado nível de contaminação das águas; 

• A bacia do Rio Sarapuí que apresenta características diferentes das demais, 

pois o Rio Sarapui nasce no Rio de Janeiro e corre por outros quatro 

municípios da Baixada Fluminense: Nilópolis, Nova Iguaçu, São João de 

Meriti e Duque de Caxias. 

Especificidades da Macrorregião Oceânica 

A Macrorregião Oceânica possui extensão territorial de 343 km
2
 e abriga as 

vertentes voltadas para o Oceano Atlântico. 

O Plano Diretor Decenal dividiu essa macrorregião em oito microbacias e dez 

bacias, além de uma restinga que margeia todo o litoral, desde a Ponta de 

Joatinga até o Canal de Sernambetiba. 

Orientadas no sentido leste para oeste, foram delimitadas as seguintes bacias: 

• Bacia da Praia Vermelha; 

• Bacia de Copacabana; 

• Bacia da Lagoa Rodrigo de Freitas; 

• Bacia do Vidigal; 

• Bacia de São Conrado; 

• Bacia da Joatinga; 

• Bacia do Rio da Barra; 
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• Bacia do Rio Cachoeira; 

• Bacia do Rio Muzema; 

• Bacia do Rio das Pedras; 

• Bacia do Rio do Anil; 

• Bacia do Arroio Fundo; 

• Bacia do Rio Guerengue; 

• Bacia do Rio Passarinhos; 

• Bacia do Rio Camorim e Caçambé; 

• Bacia da Zona dos Canais; 

• Bacia da Prainha; 

• Bacia de Grumari; 

• Restinga da Barra. 

A maior parte desses rios de baixada teve seus cursos retificados em canais 

artificiais que desembocam em rios contribuintes das lagoas. Os demais são os 

rios que deságuam no Canal de Sernambetiba, que por sua vez deságua no mar. 

Os cursos d’água de baixada são geralmente de regime fluvial, apresentando 

elevados picos de vazão nos períodos chuvosos. Nos trechos próximos às lagoas 

sofrem influência da maré, sendo frequente a ocorrência de inversão do 

escoamento. 

• A Lagoa Rodrigo de Freitas sofreu, ao longo do tempo, profundas 

modificações devido à realização de obras de retificações e aterros que, 

entre outras consequências, ocasionou o desaparecimento de alguns rios 

existentes. Sua ligação com o litoral é regulada por um sistema de comportas 

que, de acordo com o nível d’água, possibilitam o controle do fluxo do 

escoamento. 

• A bacia de São Conrado, além das profundas alterações que 

descaracterizaram seu curso natural, destaca-se pela existência da favela da 

Rocinha, considerada a maior da América do Sul. 

• A bacia do rio Anil tem como seu principal formador o rio Sangrador que, na 

baixada, atravessa uma área alagada, uma favela e uma zona residencial, 

desaguando na Lagoa de Camorim. Ao longo de seu curso, recebe elevada 

contribuição de esgotos domésticos e industriais. 

• Na bacia do rio Guerenguê, destaca-se o Arroio Pavuna, que apresenta 

estado crítico de poluição. Além de receber despejos domésticos, o rio 

Guerenguê atravessa a zona industrial de Jacarepaguá, onde se localizam 

indústrias de produtos químicos farmacêuticos, recebendo seus despejos 

para, em seguida desaguar na Lagoa de Jacarepaguá. 

Especificidades da Macrorregião da Baía de Sepetiba 

A Macrorregião de Sepetiba possui uma extensão territorial de 486 km
2
, 

caracterizando-se pela baixa ocupação urbana, sendo possível observar a 

existência de áreas agrícolas. 

A expansão da área urbanizada vem, entretanto, promovendo a construção de 

conjuntos habitacionais, a abertura de loteamentos e a criação de zonas 

industriais, destacando-se que diversos loteamentos são irregulares com 

problemas ambientais, dentre os quais a destacam-se as inundações. 

Nesta bacia observa-se a existência de grandes terrenos cujas cotas altimétricas 

encontram-se abaixo dos 5 m, a mais de 10 km da costa, como é o caso das áreas 

ao redor da junção do rio Guandu-Mirim com o canal de São Francisco. 

O Plano Diretor Decenal dividiu essa macrorregião em sete bacias: 

• Bacia do Rio Portinho; 

• Bacia do Rio Piracão; 

• Bacia do Rio Piraquê / Cabuçu; 

• Bacia do Rio Ponto; 

• Bacia Secundária do Rio Cação Vermelho; 

• Bacia Secundária do Rio Campinho; 

• Bacia Secundária do Rio Mendanha. 



 

 

25 

 

Apesar dos rios dessas bacias apresentarem melhor qualidade ambiental, cumpre 

destacar que, devido ao intenso processo de ocupação, alguns deles já 

apresentam sinais de degradação. 

• A bacia do Rio Cabuçu, por exemplo, já apresenta poluição de suas águas e 

elevado o escoamento, provocado pelo assoreamento dos canais devido à 

grande quantidade de entulho e detritos provenientes das ocupações 

irregulares. Esses problemas têm sido agravados pelo desmatamento das 

encostas da Serra de Cantagalo e a oeste do maciço da Pedra Branca; 

• No Rio Cação Vermelho, devido à sua conformação sinuosa e baixa 

declividade, ocorrem alagamentos em diversos trechos durante os períodos 

chuvosos. A ocupação urbana é muito densa principalmente junto aos 

núcleos de Santa Cruz e Paciência. No bairro de Paciência ocorre grande 

ocupação das baixadas, onde proliferam as valas negras que convivem com 

os conjuntos habitacionais e favelas. 
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5. CONDICIONANTES DA MACRODRENAGEM NA 

CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

Muitas são as condicionantes naturais e antrópicas que favorecem a 

ocorrência de inundações no município do Rio de Janeiro. 

Entre as causas de natureza antrópica pode-se citar: a ocupação das baixadas e 

áreas de várzea, que têm produzido grande quantidade de interferências 

concentradas em faixas estreitas tais como: expansão do sistema viário, 

operação da rede ferroviária e do sistema de transportes públicos, 

implantação de grandes construções e equipamentos urbanos, somados a 

expansão da ocupação dos morros, encostas e áreas impróprias, por meio da 

execução de aterros sobre o mar e sobre áreas de mangue. 

A ocupação dos morros acarreta aumento da produção de sedimentos que 

serão arrastados para os canais de drenagem, provocando assoreamento e 

reduzindo sua capacidade de transporte hidráulico. 

A execução de aterros sobre o mar e áreas de manguezais implicou na 

retificação e prolongamento de diversos canais com declividades muito baixas 

ou nulas, alem de concentrar os pontos de lançamento, agravando a 

ocorrência de inundações localizadas. 

A Figura 5.1 sintetiza as principais condicionantes naturais e decorrentes da 

ação do homem na macrodrenagem na cidade do Rio de Janeiro. 

 

Figura 5.1 – Condicionantes naturais e antrópicas da drenagem na cidade do Rio de 
Janeiro. 
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6. PLANO DIRETOR DE MANEJO DE ÁGUAS 

PLUVIAIS – PDMAP 

Objetivos do Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais – 

PDMAP 

O objetivo geral do Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais da Cidade do 

Rio de Janeiro é dotar a Fundação Rio-Águas de um instrumento de 

planejamento sistematizado, que lhe possibilite orientar as ações relacionadas 

à implantação de obras de drenagem nos próximos anos. 

Em linhas gerais o que se propõe é: 

• Realizar o Diagnóstico detalhado do sistema de drenagem, identificando 

os déficits de capacidade hidráulica no sistema para o Tempo de Recorrência 

de Projeto TR = 25 anos. Para tanto, foi feito o levantamento dos cadastros 

da rede de macrodrenagem existentes e, para os cursos d’água que não 

dispunham de cadastro, foram realizados levantamentos de campo para a 

elaboração dos mesmos; 

• Elaborar Estudo de Alternativas para as bacias prioritárias (24 bacias, 

totalizando 72% da área do município); 

• Apresentar o conjunto de soluções que melhor atenda à adequação dos 

déficits e características de cada bacia; 

• Desenvolver os Projetos Básicos das alternativas selecionadas para 13 

bacias hidrográficas; 

• Implantar rede telemétrica de monitoramento hidrometeorológico 

composta de 19 estações de medição de nível e precipitação (PN) e 7 

estações de medição de qualidade e precipitação (QN); 

• Desenvolver plataforma georeferenciada – SIG-ÁGUAS; para 

armazenar os dados do monitoramento e do Plano Diretor de Drenagem; 

• Identificar e caracterizar preliminarmente, os principais problemas 

relacionados a: 

� Erosão urbana e risco geológico; 

� Carregamento de lixo e sedimentos para os cursos d’água; 

� Saúde pública; 

� Poluição dos meios receptores; 

� Interconexão entre as redes de drenagem urbana e esgoto pluvial. 

Metodologia Do Plano Diretor 

A metodologia proposta para a elaboração do Plano Diretor encontra-se 

sistematizada no esquema constante da Figura 6.1: 

 

Figura 6.1 – Metodologia do Plano Diretor. P
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Premissas e Diretrizes Adotadas no PDMAP 

São apresentadas a seguir 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. Essas diretrizes e premissas 

foram definidas dentro dos conceitos da moderna drenagem urbana, 

considerando as condicionantes naturais e antrópicas da formação das cheias em 

cada bacia hidrográfica estudada. 

1 – A unidade de planejamento é a Bacia Hidrográfica. Independentemente das 

regiões administrativas e limites territoriais, as bacias foram entendidas como 

sistemas unitários, visando-se o manejo adequado das águas pluviais em seu 

conjunto e o tratamento integrado dos problemas de inundação. 

2 – Garantir os limites de ocupação do solo previstos na legislação municipal. A 

legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo (zoneamento) da cidade do 

Rio de Janeiro prevê que os terrenos situados nas cotas altimétricas superiores a 

60m e inferiores a 2 metros não poderão ser urbanizados. Essa condicionante foi 

considerada no cálculo das vazões futuras das áreas em processo de urbanização, 

dentro dos estudos realizados pelo Plano Diretor, portanto a eficiência das 

intervenções propostas somente poderá ser garantida se essa condicionante for 

respeitada. 

3 – Reverter os efeitos nocivos da urbanização nas áreas já consolidadas e 

minimizar os impactos futuros desse processo nas áreas em processo de 

urbanização. Nas áreas urbanizadas nas quais já foi alcançado o limite da 

ocupação urbana e a decorrente impermeabilização do solo; a concentração dos 

lançamentos e demais fatores humanos que implicam na ocorrência frequente 

de inundações foram considerados estáveis; não se prevendo, portanto, o 

agravamento da formação de cheias em cenários futuros. 

Nas áreas consolidadas, as medidas compensatórias serão pouco eficazes, caso 

não sejam implantadas as medidas estruturais necessárias no conjunto da bacia 

hidrográfica. 

Já nas áreas em processo de urbanização, o desafio é garantir o cumprimento da 

legislação de uso e ocupação do solo, de modo que as vazões previstas nos 

cenários futuros sejam compatíveis com a realidade. Há nessas áreas, 

disponibilidade de terrenos para implantação de Parques Lineares e 

reservatórios abertos, com operação por gravidade. Deve-se considerar, porém, 

que a implantação das obras de manejo das águas pluviais é sempre uma 

“corrida contra o tempo”, pois concorre com outros usos, regulares ou não em 

face da necessidade ou de outros interesses. 

4 – Não transferir inundações para jusante. O controle das cheias deve ser 

necessariamente realizado nos locais da bacia hidrográfica onde estas são 

geradas, salvo nos casos em que haja um receptor, natural ou artificial, com 

capacidade suficiente para suportar o afluxo adicional de vazões sem provocar 

inundação. Esta diretriz conduz à premissa de que o tratamento das inundações 

por meio de reforço de capacidade das galerias e canais somente será aplicável 

quando o exutório final desse reforço for o oceano, uma lagoa ou reservatório 

construído para essa finalidade. No caso da cidade do Rio de Janeiro, a opção de 

reforço é a mais adequada quando o mar for o exutório final. Do mesmo modo, o 

desvio de cursos d’água torna-se uma opção particularmente aplicável dada à 

possibilidade de deságue no mar. 

5 – Promover a desconcentração dos lançamentos. Confinada entre montanhas 

e o mar, a expansão urbana da cidade do Rio de Janeiro se deu, em certos casos, 

por meio de aterros construídos sobre o mar, com a drenagem dos antigos 

manguezais para canais artificiais construídos com a finalidade de possibilitar a 

urbanização dessas áreas. Embora à época de sua construção esses canais 

tenham trazido benefícios sanitários importantes, pelo controle das doenças de 

veiculação hídrica comuns nas áreas de mangue, a consequência, no longo prazo, 

foi o surgimento das inundações decorrentes da concentração das vazões nesses 

canais. Os cursos d’água das bacias, que outrora desaguavam diretamente no 

mar, passando antes por áreas alagadas, tiveram seus exutórios concentrados 

em pontos muito próximos de canais cuja capacidade hidráulica é limitada pelo 

efeito da maré e pelas baixas declividades. A diretriz de desconcentração dos 

lançamentos implica na premissa de restituir, quando possível, o exutório de 

alguns cursos d’água tributários a esses canais à sua foz natural, que é o oceano. 

É o caso, por exemplo, do Canal do Mangue cuja proposta de intervenção baseia-

se na restituição do Rio Joana, por meio de desvio em túnel, galeria e canal, para 
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a Baía de Guanabara, reduzindo-se, dessa forma, a vazão final do Canal do 

Mangue em um terço. 

6 – Tratar “flash floods” (cheias rápidas) prioritariamente com medidas de 

reservação – reservatórios de “pé de morro”. Na cidade do Rio de Janeiro é 

comum a ocorrência das chamadas cheias rápidas, decorrentes de precipitações 

de curta duração e alta intensidade, em áreas de elevada declividade, como 

montanhas e maciços. Os resultados são cheias de picos altos e curta duração, 

com baixos volumes de escoamento. O abatimento desse tipo de hidrograma é 

feito por meio de reservatórios instalados imediatamente após o final do trecho 

de alta declividade. São chamados reservatórios de “pé de morro”, adequados 

para essa situação, uma vez que as obras de alargamento das calhas para 

atender esse pico de vazão seriam extremamente dispendiosas em relação ao 

benefício, pois devido a sua curta duração, a calha ficaria ociosa na maior parte 

do tempo. Além disso, as enxurradas provenientes das áreas altas transportam 

um grande volume de sedimentos, incluindo lama, vegetação, pedras e, no caso 

de áreas ocupadas, lixo. A remoção de todo esse material é mais facilmente 

realizada quando acumulado em um único local, ou seja, no reservatório, e não 

ao longo de todo o canal. Esse tipo de reservatório agrega ainda o benefício de 

proteger a rede de drenagem a jusante, de processos erosivos e assoreamento 

decorrentes do transporte dos sedimentos. 

7 – Tratar estrangulamentos pontuais prioritariamente com reforço de 

capacidade. As obras de reservação devem ser planejadas de modo a adequar as 

vazões à capacidade da rede existente, nos trechos típicos. Ocorrem, entretanto 

nas áreas urbanas, estrangulamentos das redes ocasionados principalmente por 

travessias e, no caso das galerias, pela presença de interferências, que devem ser 

tratados caso a caso, de modo a desobstruir as seções para a passagem do 

escoamento. 

8 – Evitar intervenções em canais consolidados. Quando houver déficit de 

capacidade em determinados trechos onde o curso d’água encontra-se 

canalizado, com vias marginais de fundo de vale já implantadas, deve-se priorizar 

a reservação sobre o reforço da calha existente, em face dos elevados custos 

financeiros e impactos causados ao tráfego e ao meio urbano ao redor. 

9 – Priorizar sistemas “on-line” e por gravidade no planejamento das estruturas 

de reservação e o uso de áreas públicas. Os reservatórios a céu aberto e que 

operam por gravidade são mais baratos de implantar, manter e operar do que as 

estruturas tamponadas com operação por bombeamento. Além de terem 

aspecto mais natural, integrando-se mais facilmente a paisagem urbana, 

possibilitam utilizações alternativas com atividades recreativas, no período de 

estiagem. Nesses casos, sempre que possível, deve-se associar ao reservatório 

uma via parque ao longo do canal, para evitar a invasão das áreas marginais de 

várzea, conformando-se o sistema em um único Parque Linear. 

A implantação de reservatórios subterrâneos, “off-line”, tamponados, deve ser 

evitada, porém, em áreas de urbanização consolidada essa poderá ser a única 

alternativa possível. 

Além disso, as intervenções deverão ocorrer, preferencialmente, em áreas 

públicas, evitando-se assim os elevados custos de desapropriação. 

10 – Promover a valorização dos cursos d’água na paisagem urbana. O manejo 

das águas pluviais contempla não apenas o controle quantitativo dos 

escoamentos, mas também a integração dos rios e córregos a paisagem urbana. 

Na prática, essa diretriz induz a manutenção de calhas abertas com margens 

livres de ocupação, protegidas de invasões pela implantação de parques 

adjacentes aos canais. 

11 – Estabilização das calhas dos canais para prevenir a erosão e o 

assoreamento. A estabilidade natural de um canal, garantida pela presença da 

mata ciliar, geralmente deixa de existir com a urbanização. Os canais naturais de 

bacias urbanizadas estão sujeitos a processos erosivos e assoreamento, em face 

da retirada da mata ciliar, aproximação das construções do leito do rio, aporte de 

maior quantidade de sedimentos e resíduos, o desmoronamento das margens e 

a poluição difusa. A solução para impedir ou reverter esse processo é executar 

intervenções estruturais na calha, com o objetivo de estabilizar o canal. Além de 

concreto há diversas alternativas mais naturais tais como: taludes com baixa 

inclinação, estabilizados com técnicas como gabião ou revestimento gramado. 

Pode-se ainda optar pela construção da base do canal em concreto, para permitir 
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maior velocidade de escoamento com acúmulo de sedimentos no período de 

estiagem. 

12 – Priorizar a aplicação de medidas compensatórias nas áreas em processo de 

urbanização, buscando-se o impacto hidrológico zero. Em áreas a serem 

urbanizadas deve-se garantir que a vazão, no cenário existente, seja mantida 

após a implantação dos empreendimentos, independentemente de sua 

característica (loteamentos, indústrias, áreas comerciais, conjuntos habitacionais, 

etc.). As políticas públicas de uso e ocupação do solo devem assegurar que os 

novos empreendimentos disponham de mecanismos de controle dos 

escoamentos na fonte que garantam o atendimento a essa condicionante. 

Etapas de Elaboração do Plano Diretor 

Os estudos que conduzirão à elaboração do Plano Diretor de Manejo de Águas 

Pluviais da Cidade do Rio de Janeiro serão elaborados em seis etapas principais: 

• Estudos Preliminares; 

• Plano Diretor Preliminar de Manejo de Águas Pluviais; 

• Plano de Modernização da Gestão do Sistema de Drenagem; 

• Campanha de Monitoramento; 

• Diagnóstico Detalhado do Sistema de Drenagem; 

• Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais. 

Durante os estudos preliminares serão realizados: 

• Levantamento e síntese de estudos anteriores; 

• Coleta de dados e informações relativas ao sistema de macrodrenagem; 

• Caracterização das bacias hidrográficas elementares e da rede de 

macrodrenagem; 

• Modelagem preliminar da rede de macrodrenagem; 

• Análise da articulação entre planejamento urbano e o sistema de 

macrodrenagem; 

• Caracterização e diagnóstico preliminar dos diferentes problemas associados 

ao funcionamento e à gestão do sistema de macrodrenagem – erosão 

urbana, risco geológico, carreamento de lixo, saúde pública, poluição dos 

meios receptores e interconexão entre as redes de drenagem pluvial e de 

esgotos doméstico e industrial. 

Levantamentos de Dados 

• Hidrológicos; 

• Topográficos; 

• Topo-Batimétricos e Cadastrais; 

• Uso e ocupação do solo. 

A Figura 6.2 apresenta uma base cartográfica temática a ser elaborada para cada 

uma das bacias hidrográficas em estudo. 
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Base cartográfica temática por bacia hidrográfica 

 
Figura 6.2 – Base Cartográfica Temática por Bacia hidrográfica. 
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Cadastro e Inspeção da rede de macrodrenagem 

Foram realizados levantamentos topo-babimétricos cadastrais nos cursos d’água 

da rede de macrodrenagem das bacias prioritárias que não possuíam esse tipo de 

cadastro na Fundação Rio-Águas. Esses levantamentos foram realizados com o 

objetivo de possibilitar a elaboração do diagnóstico hidráulico dos canais e o 

planejamento das intervenções propostas. Ao todo, foram cadastrados 265 km 

de rede de macrodrenagem, assim distribuídos nas bacias prioritárias. 

A Tabela 6-1 apresenta a extensão da rede cadastrada por curso d´água. 

Tabela 6-1 – Extensão da rede cadastrada. 

 

Foram também realizadas inspeções de campo para verificar as condições dos 

canais e galerias da rede de macrodrenagem, com registros fotográficos e 

posterior emissão de relatórios, acompanhados de planta de localização das 

fotos para os cursos de macrodrenagem das bacias prioritárias. 

A Figura 6.3 apresenta exemplos dos registros fotográficos realizados nas bacias 

hidrográficas dos rios Quitungo, Maracanã, Canal do Cunha e Galeria da Rua do 

Lavradio, na bacia do Centro. 

 

 

Figura 6.3 – Exemplos de Fotos de inspeção dos rios Quitungo (superior esquerda), 
Maracanã (superior direita), Canal do Cunha (inferior esquerda) e Galeria da Rua do 

Lavradio (inferior direita). 

Levantamentos de manchas de inundação 

A identificação das áreas de inundação foi feita por meio de investigação de 

campo, em que foram realizadas entrevistas com moradores e observadas as 

marcas de inundação nas edificações e postes de iluminação pública. O resultado 

dessas investigações foi emitido como documento do PDMAP para 40 bacias 

hidrográficas, na forma de Plantas de Inundação Observada. Esses levantamentos 
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foram realizados, preferencialmente, logo após as chuvas que resultaram em 

inundação nas bacias.  

As Figuras 6-4 e 6-5 apresentam exemplos de registro das alturas das inundações 

no entorno do Estádio do Maracanã após a chuva de 180 mm de 25/04/2011 e 

da região da Praça da Bandeira após a chuva de 25/04/2011. 

 

Figura 6.4 – Levantamento de Mancha de inundação no entorno do Estádio do 
Maracanã após a chuva de 25/04/2011, que registrou 180 mm de precipitação em 4 
horas de duração e ocasionou inundação em diversos pontos da bacia do Canal do 

Mangue. 

 

Figura 6.5 – Levantamento de Mancha de inundação na região da Praça da Bandeira 
após a chuva de 25/04/2011. 

A Figura 6.6 apresenta as manchas de inundação levantadas demarcadas sobre 

ortofoto 
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Manchas de Inundação Mapeadas 

 
Figura 6.6 – Mancha de Inundação levantada demarcada na bacia do Canal do Mangue. 
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Estudos Hidráulico-Hidrológicos 

O diagnóstico do funcionamento da rede de macrodrenagem foi feito com base 

em simulações hidráulico-hidrológicas para identificação dos déficits de 

capacidade na rede. 

Modelo hidrológico 

Foi utilizado modelo hidrológico de transformação “chuva-vazão”. A precipitação 

efetiva foi calculada pelo método SCS “Curve Number” – CN. Este parâmetro 

varia de 0 a 100 e é tanto maior quanto menor a capacidade de infiltração do 

solo. O CN é determinado por meio de tabelas que consideram o tipo de uso e 

ocupação do solo, a condição anterior de umidade e tipo de cobertura da 

superfície, de acordo com o proposto por Porto (1995), Tucci (1993) e FCTH 

(1999); ou a partir da parcela de áreas permeáveis e impermeáveis, conforme 

metodologia proposta por Campana e Tucci (1995), com base na densidade 

demográfica. 

Para a transformação da chuva-vazão, foi aplicado o método do hidrograma 

triangular unitário do SCS, baseado nos princípios de proporcionalidade e 

superposição. O princípio da proporcionalidade relaciona o hidrograma de uma 

chuva de 10 mm, chamada chuva unitária, com o hidrograma de uma chuva “P”, 

cuja proporção para a chuva unitária seja conhecida. O princípio da superposição 

é aplicado para obter os hidrogramas resultantes de chuvas compostas de vários 

blocos de intensidade e duração, a partir dos hidrogramas parciais de cada bloco. 

Foi também utilizado o software HEC-HMS, da plataforma HEC (Hydrologic 

Engineering Center), desenvolvido pelo Corpo de Engenheiros do Exército dos 

Estados Unidos (U.S. Army Corps of Engineers). O módulo HEC-HMS calcula a 

precipitação excedente e simula o processo chuva-vazão, conhecidos a chuva de 

projeto, os parâmetros físicos da bacia e os hidrológicos do modelo selecionado. 

Chuva de projeto 

A chuva de projeto foi obtida com base nas curvas “idfs”, que relacionam a 

intensidade de chuva com a sua duração e frequência estatística de ocorrência, 

ou período de retorno. Foi utilizada a curva idf dos Postos pluviométricos mais 

próximos e considerada 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". 

Determinação do parâmetro “Curve Number” 

O grupo hidrológico do solo foi determinado segundo os critérios apresentados 

na publicação Embrapa (2004): “Mapeamento Pedológico e Interpretações Úteis 

ao Planejamento Ambiental do Município do Rio de Janeiro”. Para cada bacia 

hidrográfica foi adotado o solo mais adequado para efeito de cálculo das vazões 

de projeto. Foi também utilizado o método do CN ponderado em função das 

áreas permeáveis e impermeáveis. A parcela impermeável do solo foi estimada 

com base na densidade demográfica e nos estudos de uso e ocupação do solo. 

Tempo de concentração nas sub-bacias 

O tempo de concentração foi calculado pelo método cinemático nas áreas 

urbanas. Para as regiões de cabeceiras e áreas não urbanizadas, onde há mata 

preservada e as declividades são mais acentuadas, foi utilizado o método de 

“Kirpich”. 

Método Cinemático: 
dc t

v

L
t +

⋅
=

60    

Em que: 

tc = tempo de concentração (min.) 

L = comprimento do trecho (m) 

v = velocidade de escoamento (m/s) 

td = tempo difuso (decorrido entre o início da chuva e a entrada do 

escoamento na rede, em min.) 

Método de Kirpich : 

385,02

39,0 







=

S

L
tc
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Em que: 
tc = tempo de concentração (h) 

L = comprimento do trecho (km) 

S = declividade média do talvegue da bacia (%) 

Cenários simulados 

Cada bacia hidrográfica foi classificada segundo o nível de urbanização existente, 

ou seja: a) totalmente ocupada e consolidada, b) medianamente ocupada e com 

possibilidade transformação e c) áreas em processo de ocupação com terrenos 

disponíveis. Foram ainda observadas, segundo as informações constantes do 

Plano Diretor Municipal, as tendências de crescimento demográfico e da 

densidade construtiva. 

Simulações hidrológicas 

Parâmetros da simulação hidrológica 

A bacia hidrográfica foi dividida em sub-bacias para a modelagem hidrológica. 

Para cada uma dessas sub-bacias foram estipulados os parâmetros necessários 

para a simulação, os quais incluem a análise do tipo de solo e geomorfologia, uso 

e ocupação do solo aliados à área, declividade e comprimento do talvegue. 

A Figura 6.7 apresenta mapa contendo as simulações hidrológicas - Subdivisão da 

bacia em sub-bacias para simulação e inserção dos dados no software HEC-HMS. 

A Figura 6.8 apresenta as simulações hidráulicas no software HEC-RAC; a Figura 

6.9 apresenta o Estudo das linhas d’água e a Figura 6.10 o Diagnóstico do 

funcionamento da rede de macrodrenagem por meio da simulação das manchas 

de inundação. A Tabela 6-2 apresenta exemplo de verificação hidráulica das 

seções por trecho, para os Tempos de Recorrência – TRs de projeto. 



 

 

Figura 6.7 – Simulações hidrológicas

  

 

Simulações hidrológicas: Subdivisão da bacia em sub-bacias para simulação e inserção dos dados no software HEC
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bacias para simulação e inserção dos dados no software HEC-HMS. 



 

 

Simulações hidráulicas 

 

Figura 6.8 – Simulações hidráulicas no software HEC-RAS. 
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Estudo de Linhas d’Água 

 

Figura 6.9 – Estudos das linhas d’água. Ex. do Rio Maracanã. 
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Linhas d'Água Simuladas - Rio Maracanã
CENÁRIOS: EXISTENTE E PROJETADO

TR 10 e TR 25

ME  (m) MD  (m) CF (m) NA EXISTENTE  TR-10 NA EXISTENTE TR-25 NA PROJETADO TR-10 NA PROJETADO TR-25



 

 

Manchas de Inundação Simuladas 

Figura 

 

 

Figura 6.10 – Diagnóstico do funcionamento da rede de Macrodrenagem. 
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Estudos Hidráulicos – Verificação Hidráulica dos Déficits por Trecho dos Cursos d’Água

Tabela 6-2 – Exemplo de verificação hidráulica das seções

 

 

Verificação Hidráulica dos Déficits por Trecho dos Cursos d’Água 

hidráulica das seções por trecho, para os Tempos de Recorrência – TRs de projeto (

41 

TRs de projeto (Ex. do Rio Maracanã). 
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Estudos de Alternativas e Projetos Básicos das Intervenções 

• Critérios de projeto: TR = 25 anos; 

• Simulações hidráulico- hidrológicas; 

• Analise da disponibilidade de áreas; 

• Alternativas propostas: 

� Desconcentração ou desvio de curso d’água: redução de risco de 

inundação a jusante; 

� Controle das vazões a montante por meio de reservação; 

� Reservatórios de pé de morro para controle de “flash floods” e retenção 

de sedimentos provenientes das enxurradas; 

� Intervenções pontuais nas seções restritivas: pontes e obstruções. 

A Figura 6.11 sistematiza as possíveis alternativas para adequação dos 

escoamentos na rede de Macrodrenagem. 
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Figura 6.11 – Concepção das Alternativas paras a Adequação dos Escoamentos na Rede de Macrodrenagem. 
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Critérios de Hierarquização das Intervenções Recomendadas 

Priorizar as intervenções, dentro de uma bacia hidrográfica é fundamental, em 

face da inviabilidade de implantar simultaneamente todas as obras previstas. É 

preciso preliminarmente, definir critérios técnicos e financeiros, para planejar a 

seqüência mais adequada de implantação das intervenções. 

As medidas estruturais deverão ser sempre acompanhadas pelas medidas não 

estruturais, hierarquizadas em face de sua efetividade e prazo de implantação, 

no curto, médio ou longo prazo. As medidas de curto prazo, identificadas no 

decorrer do estudo, serão tratadas como ações imediatas. As medidas de médio 

e longo prazo deverão ser classificadas por prioridade de implantação. Para cada 

sub-bacia hidrográfica, deverá ser elaborado o plano de implantação das 

medidas estruturais. As principais premissas a serem observadas na 

hierarquização das intervenções são descritas abaixo. 

1 – Abordar primeiramente os problemas mais graves. As áreas de maior 

densidade demográfica, onde ocorrem inundações frequentes e graves, que 

provocam maiores danos, devem ser tratadas prioritariamente. Isso implica em 

implantar primeiramente, os reservatórios previstos nos cursos d’água mais 

importantes situados nas áreas de baixada e depois, os dos afluentes localizados 

nas cabeceiras. A implantação das obras de reservação previstas para as áreas de 

baixada deverá garantir a proteção contra as cheias de período de retorno até 10 

anos. Em etapa posterior, a implantação dos reservatórios de pés de morro e nos 

afluentes deverá proporcionar aumento dos níveis de proteção até atender as 

chuvas com período de retorno de 25 anos, considerado no estudo do PDMAP. 

2 – Quando for necessário implantar um reservatório para receber as vazões 

provenientes de um reforço, este deverá ser construído antes da canalização. 

Com o objetivo de não transferir as inundações para jusante, as obras de reforço 

de capacidade das galerias e canais somente poderão ser executadas quando 

houver exutório capaz de comportar a vazão adicional, ou quando a canalização 

proposta tiver por exutório o oceano ou uma lagoa natural. Não sendo essa a 

situação, deve-se primeiramente implantar o reservatório de amortecimento 

cuja capacidade deverá comportar a vazão adicional. 

3 – Implantar as medidas de reforço e reservação antes de solucionar 

estrangulamentos pontuais na rede. Os estrangulamentos localizados, tais como 

travessias e interferências, somente devem ser removidos quando houver 

capacidade a jusante para acomodar o aumento da vazão decorrente da 

desobstrução. 

4 – Priorizar obras em áreas públicas. As intervenções realizadas em áreas 

públicas, por dispensarem desapropriações, podem ser executadas em menor 

prazo, antes da execução das outras obras que envolvem áreas particulares, 

proporcionando algum tipo de benefício ao sistema. 

A Figura 6.12 apresenta a localização das Bacias hidrográficas prioritárias 

identificadas. 
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Bacias Hidrográficas Prioritárias 

 
Figura 6.12 – Bacias Hidrográficas prioritárias do PDMAP – RJ.  
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7. INTERVENÇÕES PROPOSTAS PELO PDMAP 

PARA AS BACIAS PRIORITÁRIAS 

MACRORREGIÃO DA GUANABARA 

Bacia do Centro 

 

Figura 7.1 – Localização da bacia do Centro no município 

A bacia do centro possui área de 8,2 km² e está localizada no centro urbano 

do município do Rio de Janeiro (não coincidente com o centro geográfico). É 

composta de diversas sub-bacias cujos talvegues deságuam diretamente na 

Baía de Guanabara, em duas regiões principais: a Marina da Glória e a região 

portuária. A hidrografia da Bacia do Centro é formada por um conjunto de 

galerias que percorrem dois eixos, no sentido Cidade Nova/Catumbi em 

direção à baía da Marina da Glória e no sentido Candelária-Marina da Gloria. 

Drena as águas pluviais provenientes dos bairros do Centro, Saúde, Santa 

Teresa, Gamboa e Glória, localizados na Macrozona de Ocupação Controlada, 

de acordo com o Plano Diretor de desenvolvimento Sustentável da cidade do 

Rio de Janeiro. 

A Figura 7.1 apresenta a localização da Bacia do Centro no mapa das 

macrorregiões de drenagem do município do Rio de Janeiro. A Figura 7.2 

apresenta a planta de bacia hidrográfica da bacia do Centro sobre foto aérea, 

destacando a bacia do talvegue da Rua Mem de Sá. 

Características da Rede de Macrodrenagem 

 
Figura 7.2 – Bacia do Centro, destaque para a bacia contribuinte da galeria da Rua 

Mem de Sá. 

A área denominada bacia do centro, com 8,2 km², consiste de um conjunto 

de pequenas bacias cujos talvegues drenam para a baía de Guanabara; 

dentre estas, destaca-se a bacia da Rua Mem de Sá, com 1,84 km², 

especialmente problemática com relação à ocorrência de inundações, 

bastante conhecidas, historicamente, dos moradores e usuários do centro do 

Rio de Janeiro. 
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A bacia da Mem de Sá não possui cursos d’água abertos, todos os talvegues 

são dotados de galerias subterrâneas para o escoamento das águas pluviais. 

Não há registros de nomes de algum córrego ou riacho em particular nessa 

bacia, de modo que os mesmos foram neste estudo tratados pelos nomes 

das ruas sob as quais estão implantadas as galerias. 

A Figura 7.3 apresenta elementos urbanos de destaque na bacia do Centro. 

 
Figura 7.3 – Elementos urbanos de destaque na bacia do Centro. 

Áreas de risco de inundação na bacia do Centro 

A maior parte das ruas do Centro é drenada por galerias de águas pluviais 

muito antigas que, com o passar do tempo, tornaram-se insuficientes em 

face do aumento do escoamento, além de estarem frequentemente 

assoreadas por lixo e poluição difusa que recebem. 

A situação mais crítica refere-se à bacia da Rua Mem de Sá, na qual, as 

inundações causam severos prejuízos e graves transtornos aos moradores, 

comerciantes e ao intenso tráfego que ali circula. 

A concentração dos lançamentos é outro problema grave da bacia da Rua 

Mem de Sá, pois todas as tubulações deságuam em uma só galeria ali 

existente, cuja capacidade de escoamento varia ao longo de sua extensão. A 

Figura 7.4 apresenta algumas imagens de inundações ocorridas na bacia do 

Centro. 

 
Figura 7.4 – Inundações na Bacia do Centro. 

Tratamento dos déficits na bacia do Centro 

O estudo de alternativas para o tratamento dos déficits de capacidade na 

bacia do Centro considerou as condicionantes locais, especialmente no que 

tange à dificuldade de implantação de obras lineares nessa área de intensa 

circulação viária, onde a interrupção do tráfego nas vias, já sobrecarregadas 
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e com escassas opções de rotas alternativas, constitui um fator limitante à 

implantação desse tipo de solução. Desse modo priorizou-se o 

amortecimento na bacia, complementado por reforço para o tratamento dos 

déficits remanescentes. 

As áreas disponíveis para a implantação de reservatórios na bacia do Centro 

são praças e estacionamentos que possibilitam a implantação de tanques 

subterrâneos para o amortecimento, com reconstituição da área superficial 

após a implantação dos mesmos. 

Galeria da Rua Riachuelo: 

A sub-bacia da rua Riachuelo tem importância fundamental na formação dos 

escoamentos na bacia da Mem de Sá, sendo responsável por drenar 90 dos 

184 ha da área de drenagem desta. Seu principal corpo receptor, no entanto, 

consiste de uma única galeria circular com diâmetro de 1,0 m, que apresenta 

insuficiência de capacidade em toda a sua extensão. 

A implantação de uma galeria na rua Riachuelo é fundamental em qualquer 

cenário de alternativas avaliado para o tratamento das inundações na bacia 

da Mem de Sá. As dimensões dessa galeria deverão ser maiores ou menores 

conforme a implantação de obras complementares de reservação. No 

cenário ora recomendado, que considera a implantação dos reservatórios 

RMS-1, na Praça Pres. Aguirre Cerda e RMS-2, no estacionamento do 

supermercado Mundial, os déficits remanescentes conduziram à definição 

das seções a serem implantadas. 

A galeria da rua Riachuelo deságua atualmente na galeria da Rua Mem de Sá, 

na altura da Praça Cardeal Câmara, concentrando, em uma única seção, todo 

o escoamento proveniente da bacia da Rua Riachuelo e da maior parte da 

bacia da própria Mem de Sá.  

A vazão afluente pela galeria da Rua Riachuelo (TR 25 anos) é de 14,0 m³/s. 

Com a implantação dos reservatórios, essa vazão é reduzida para 8,0 m³/s. 

Mesmo assim, essa redução não é suficiente para que a galeria existente, 

cuja capacidade existente é de 1,0 m³/s, comporte a vazão afluente a partir 

da confluência da galeria da Rua Riachuelo com a Av. Mem de Sá. 

Recomenda-se, portanto, a alteração do ponto de deságue da galeria da Rua 

Riachuelo, retirando essa contribuição da Galeria da Rua Mem de Sá e 

encaminhando-a diretamente para o reservatório RMS-3, a ser implantado 

sob a Praça Cardeal Câmara, prolongando a galeria da Rua Riachuelo por 

cerca de 115 m, desde o ponto de atual deságue até o reservatório a ser 

implantado. Esta intervenção recomendada está em consonância com o 

critério de desconcentração dos lançamentos. 

As características da galeria proposta para a Rua Riachuelo são apresentadas 

na Tabela 7-2 e as da galeria proposta para Rua Resende encontram-se na 

Tabela 7-3. 

Galeria da Rua do Rezende: 

A galeria da Rua do Rezende está localizada entre a Rua Riachuelo e a Rua do 

Lavradio. É uma galeria circular com diâmetro variando de 0,9 m a 1,4 m. 

Recomendou-se, portanto, a implantação de uma galeria de reforço de 1,0 m 

para o tratamento de déficit. 

Galeria da Rua. Mem de Sá: 

Os déficits na galeria da Rua Mem de Sá são significativamente reduzidos em 

função da implantação do conjunto de reservatórios propostos, minimizando 

a necessidade de intervenções lineares nessa via. Os déficits remanescentes 

são atendidos nas seções de reforço apresentadas na Tabela 7-4. 

A Tabela 7-1 apresenta a localização e o volume dos reservatórios 

recomendados na bacia do Centro. O reforço complementar as obras de 

reservação recomendadas está descrito por galeria a seguir: 

A Figura 7.5 apresenta a localização das intervenções recomendadas no 

mapa da Bacia hidrográfica. A Tabela 7-5 apresenta o Custo do conjunto de 

Intervenções propostas para a Bacia do Centro. 
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Tabela 7-1 – Reservatórios recomendados na bacia do Centro. 

 

Tabela 7-2 – Características da Galeria proposta na Rua Riachuelo. 

 

Tabela 7-3 – Características da Galeria proposta na Rua do Rezende. 

 

 

Sigla
Área de 

drenagem 
(total) km²

Área de 
drenagem 

(parcial) km²
h (m) Volume (m³)

Bacia 
Hidrográfica

Tipo
Qp 

entrada 
(m³/s)

Qp saída 
(m³/s)

Eficiência (%)

RMS-1 0,28 0,28 12,0 15.600 Rua Mem de Sá Tanque subterrâneo, off-line 3,7 0,3 92%

RMS-2 0,46 0,18 15,0 22.500 Rua Mem de Sá Tanque subterrâneo, off-line 3,5 0,5 86%

RMS-3 1,39 0,65 6,0 30.000 Rua Mem de Sá Tanque subterrâneo, off-line 14,7 1,2 92%Pça Cardeal Camara

Curso d'água

Galeria R. N.Sra. Fatima

Galeria R. Riachuelo

Galeria da Rua mem de Sá

Área

Pça. Pres. Aguirre - Sta Teresa

Estacionamento Sup. Mundial

Montante da Rua N.Sra. De Fátima 260,0
Implantação do RMS-1 (V=15.600m³) / Implantação de 

célula circular de φ 1,0 m (A=0,74 m²), adicional à 
galeria existente, φ 1,0 m

2,17

Jusante da Rua N.Sra. De Fátima 85,0 5,50

Montante da Rua André Cavalcanti 70,0 5,50

Jusante da Rua André Cavalcanti 300,0 5,50

Montante da Rua Silvio Romero 225,0 8,10

Jusante da Rua Silvio Romero 145,0 8,10

Entre a Rua Silvio Romerio e Av. Mem de Sá e trecho 
final, na Mem de Sá, até o reservatório RMS-3 20,0 8,10

Implantação do RMS-2 (V=22.500m³) / Substituição da 
atual galeria circular φ = 1,0 m por uma galeria 

retangular 1,75 m x 1,75 m (A=3,1m²)

Substituição da atual galeria retangular de 1,0 m x 0,9 
m por uma galeria retangular de 2,0 m x 2,0 m 

(A=4,0m²). ALTERAÇÃO DO DESÁGUE, DA GALERIA 
DA MEM DE SÁ PARA O RESERVATÓRIO RMS-3

Capacidade 
Total 

Projetada 
(m³/s)

GALERIA DESCRIÇÃO
L 

TRECHO 
(m)

DESCRIÇÃO DAS INTERVENÇÕES 

TRECHO

R
ua

 R
ia

ch
ue

lo

Montante da Rua Mem de Sá 600,0 1,45

Travessia sob a Rua Mem de Sá 30,0 1,74

Jusante da Mem de Sá, até a Gomes Freire 120,0 1,74

Montante da Rua do Lavradio/Rua dos Arcos 95,0 2,18

GALERIA DESCRIÇÃO
L 

TRECHO 
(m)

DESCRIÇÃO DAS INTERVENÇÕES 

TRECHO

Implantação uma galeria circular, adicional à existente, 
com diâmetro 1,0 m (A=0,74 m²)

Capacidade 
Total 

Projetada 
(m³/s)

R
ua

 d
o 

R
ez

en
de
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Tabela 7-4 – Características da Galeria proposta na Rua do Lavradio. 

 

Tabela 7-5 – Características da Galeria proposta na Rua Mem de Sá. 

 

 

Montante da Av. República do Chile 135,0
Implantação de célula circular de φ 1,0 m (A=0,74m²), 

adicional à galeria existente, φ 1,2 m
1,90

Montante da Rua do Rezende / Rua dos Arcos 215,0 3,57

Jusante da Rua do Rezende / Rua dos Arcos 115,0 4,30

Deságua na galeria da rua Mem de Sá 35,0 4,30

Substituição da galeria existente por uma retangular, 
com as mesmas dimensões do trecho a montante: 2,2 

m x 1,2 m (A=2,64 m²)

GALERIA DESCRIÇÃO
L 

TRECHO 
(m)

DESCRIÇÃO DAS INTERVENÇÕES 

TRECHO
Capacidade 

Total 
Projetada 

(m³/s)

R
ua

 d
o 

La
vr

ad
io

Entre as ruas  Inválidos e Lavradio 285,0
Substituição da galeria existente por uma retangular, 

com dimensões 2,0 m x 1,5 m (A=3,0 m²)
4,50

Entre as ruas Lavradio e Riachuelo/Arcos 190,0
Substituição da galeria existente por uma retangular, 

com dimensões 2,2 m x 1,8 m (A=4,0 m²) 8,20

Entre as ruas Riachuelo/Arcos e Av. Paraguai 130,0
Substituição da galeria existente por uma retangular, 

com dimensões 2,2 m x 2,2 m (A=4,8 m²) 10,50

Entre as Avs. Paraguai e Augusto Severo 300,0
Implantação do RMS-3 (V=30.000m³) / Substituição da 

galeria existente por uma retangular 2,2 m x 1,5 m 
(A=3,3 m²)

6,10

Travessia no Canteiro central 20,0
Substituição da travessia existente, em galeria circular, 

por uma retangular 2,5 m x 1,8 m (A=4,5m²) 9,80

Capacidade 
Total 

Projetada 
(m³/s)

R
ua

 M
em

 d
e 

S
á

GALERIA DESCRIÇÃO
L 

TRECHO 
(m)

DESCRIÇÃO DAS INTERVENÇÕES 

TRECHO



 

 

 

Figura 

 

Figura 7.5 – Mapa de localização das intervenções propostas na Bacia do Centro. 
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Tabela 7-6 – Custo das Intervenções propostas na Bacia do Centro. 

 

SIGLA NOME
CURSO 
D'ÁGUA

TIPO
ÁREA DE 

DRENAGEM 
TOTAL (m²)

ÁREA DE DRENAGEM 
PARCIAL (m²)

H (m) VOLUME (m³) CUSTO (R$)

RMS-1 Sta Teresa
Galeria R. 
N.Sra. Fatima

Off-Line, 
tamponado

0,28 0,28 12,0 15.600 13.113.037,90R$       

RMS-2
Supermercado 
Mundial

Galeria R. 
Riachuelo

Off-Line, 
tamponado

0,46 0,18 15,0 22.500 18.993.620,13R$       

RMS-5
Cardeal 
Camara

Galeria da Rua 
mem de Sá

Off-Line, 
tamponado

1,39 1,00 6,0 30.000 24.388.639,45R$       

68.100 56.495.297,48R$       

TRECHO
EXTENSÃO 

(m)

CAPACIDADE 
PROJETADA 

(m³/s)

TIPO: ADEQUAÇÃO, 
AMPLIAÇÃO, REFORÇO, 

SUBSTITUIÇÃO, 
DERIVAÇÃO, DESVIO

CUSTO (R$)

TRECHO 1 260 2,2 Reforço gal. Exist.

TRECHO 2 630 5,5
Substituição da Gal. 
Exist.

TRECHO 3 315 8,0
Substituição e 
prolongamento da Gal. 
Exist.

1.205,0 5.349.580,51R$         

61.844.877,99R$    

TOTAL CANALIZAÇÕES

TOTAL CANALIZAÇÕES + RESERVATÓRIOS

5.349.580,51R$         
GALERIA DA RUA 
RIACHUELO

Entre as Ruas N.Sra. De 
Fátima e André Cavalcanti

Seção Retangular em 
Concreto, 1,75x1,75=3.06m², 

i=002m/m

Entre a Rua André 
Cavalcanti e Reserv. RM-5

Seção Retangular em 
Concreto, 2.00x2.00=4.00m², 

i=002m/m

Seção Circular em Concreto, 
f1.00m=0.80m², i=0.002m/m

Montante da Rua N.Sra. De 
Fátima

Praça Cardeal Camara

DESCRIÇÃO

TOTAL RESERVATÓRIOS

CANALIZAÇÕES

CURSO D'ÁGUA SEÇÃO

BACIA DO CENTRO

RESERVATÓRIOS

ENDEREÇO

Pça. Pres. Aguirre Cerda

Estacionamento Sup. 
Mundial, Rua Riachuelo, 
194
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Bacia do Rio Jequiá 

 

Figura 7.6 – Localização da bacia do rio Jequiá. 

A Bacia do Rio Jequiá está localizada na Ilha do Governador e abrange os bairros 

Ribeira, Zumbi, Pitangueiras, Jardim Carioca, Jardim Guanabara e Cacuia, 

localizados na Macrozona de Ocupação Incentivada segundo Plano diretor de 

desenvolvimento sustentável. Possui uma área de 3,8 km
2
 e encontra-se 

completamente urbanizada na área a montante da Rua Arriba. 

A Figura 7.6 apresenta a localização da bacia hidrográfica do Rio Jequiá no mapa 

das macrorregiões de drenagem da cidade do Rio de Janeiro e a Figura 7.7 

apresenta a bacia hidrográfica sobre foto aérea. 

Caracterização da Rede de Macrodrenagem 

 

Figura 7.7– Localização da Bacia do rio Jequiá sobre foto aérea. 

O talvegue principal da bacia é constituído pelo Rio Jequiá e tem 

aproximadamente 3.500 m de extensão, escoando praticamente em toda a sua 

extensão em galeria fechada ao longo da Estrada do Galeão, com exceção de um 

pequeno trecho entre a Estrada da Cacuia e a Rua Iaco, ao longo do qual escoa 

em canal aberto em concreto, em meio de quadra. Na região de foz, o Rio Jequiá 

escoa em canal natural aberto, ao longo de aproximadamente 1.500 m em área 

de manguezal. 
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A Figura 7.8 apresenta elementos urbanos de destaque na bacia do rio Jequiá. 

 

Figura 7.8 – Elementos urbanos de destaque na bacia do rio Jequiá. 

Locais com risco de inundação 

A bacia do Rio Jequiá apresenta ocorrência de inundações especialmente nos 

trechos de travessia, na porção jusante da galeria e canal ao longo da Estrada do 

Galeão. 

Os registros foram obtidos a partir dos cadastrados da Fundação Rio-Águas e 

complementados por inspeções de campo e entrevistas com moradores. Os 

pontos mais críticos registrados foram: 

• No trecho em galeria sob a Estrada do Galeão, na altura da travessia sob a 

Estrada da Cacuia; 

• No trecho final da galeria sob a Estrada do Galeão, no entroncamento desta 

via com a Estrada da Bica, Rua Arriba e Av. Cel. Luiz de Oliveira Sampaio. 

Tratamento dos déficits na bacia do Rio Jequiá 

A partir do estudo diagnóstico realizado foram identificados os seguintes 

problemas na bacia do Rio Jequiá: 

• Déficits de capacidade hidráulica ao longo de trechos e pontualmente em 

travessias; 

• Ocupação irregular do leito e margens dos cursos d’água, inclusive em área 

de mangue; 

• Assoreamento da calha devido às baixas declividades e influência de maré na 

área de mangue. 

A Figura 7.9 apresenta as intervenções propostas sobre o Mapa da bacia 

hidrográfica e a Tabela 7-6 o custo das canalizações propostas. 

QUADRA DA ESCOLA DE 
SAMBA UNIÃO ILHA DO 
GOVERNADOR
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Figura 7.9 – Mapa de localização das intervenções propostas na Bacia do Rio Jequiá.  



 

 

 

56 

 

Tabela 7-7 – Custo das Intervenções propostas na Bacia do Rio Jequiá. 

 

 

 

TRECHO
EXTENSÃO 

(m)

CAPACIDADE 
PROJETADA 

(m³/s)

TIPO: ADEQUAÇÃO, 
AMPLIAÇÃO, REFORÇO, 

SUBSTITUIÇÃO, 
DERIVAÇÃO, DESVIO

CUSTO (R$)

Jq-010 56,19 29,3
Reforço de galeria e melhoria 

da captação da 
microdrenagem.

877.528,79R$           

Jq-009 a Jq-
008

21,12 -
Adequação da seção e 

eliminação dos 
estrangulamentos do canal.

170.982,10R$           

Jq-007 14,46 30,0
Eliminação de trecho em 
galeria e adequar a seção 

existente.
162.800,30R$           

Jq-006 14,94 30,0 318.938,76R$           

Jq-004 a Jq-
005

183,52 30,0 1.686.418,22R$        

Jq-002 a Jq-
003

504,63 34,0 Reforço de galeria. 11.085.531,72R$      

Jq-001 86,82 40,0

Adequação hidráulica do canal 
existente por meio da 

estabilização das margens e 
desassoreamento.

413.423,20R$           

881,7 14.715.623,09R$      

Seção Retangular, Base = 4,70 m e 
Hmínimo = 2,00 m.  i=0,0030m/m, 
Revest. Concreto

Rio Jequiá
Entre trecho em galeria e 
Rua Coatatá.

Seção Retangular, Base = 4,70 m e 
Hmínimo = 2,50 m.   i=0,0030m/m, 
Revest. Concreto

Rio Jequiá
Entre a Rua Coatatá e a 
Rua Iaco.

Seção Retangular, Base = 4,70 m e 
Hmínimo = 2,50 m.   i=0,0030m/m, 
Revest. Concreto

Adequação da seção existente.

Rio Jequiá Estrada da Cacuia
Seção mínima: Base = 4,00, e Htotal = 
2,00. i=0,0050m/m, Revest. Concreto

TOTAL CANALIZAÇÕES

Rio Jequiá
Entre Rua Iaco e a Rua 
Arriba.

Seção retangular, duas células com 
Base = 3,5 m
 e H = 2,00 m.

Rio Jequiá Jusante da Rua Arriba.
Seção mínima trapezoidal: Base = 
6,00 m, H = 2,00 m e Talude 1V:2H.  
i=0,0015m/m, Revest. Concreto

Rio Jequiá
Entre a Estrada da Cacuia 
e trecho em galeria.

Eliminar estrangulamentos, manter 
largura mínima de 4,70 m.  
i=0,0050m/m, Revest. Concreto

Rio Jequiá
Trecho em galeria entre a 
Est. da Cacuia e a R. 
Coatatá.

CANALIZAÇÕES

BACIA DO RIO JEQUIÁ (ILHA DO GOVERNADOR)

CURSO 
D'ÁGUA

DESCRIÇÃO SEÇÃO
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Bacia do Canal do Mangue 

 

Figura 7.10 – Localização da bacia do Canal do Mangue. 

A bacia do Canal do Mangue tem área de drenagem de 45,4 km², tendo como 

limites: ao norte a sub-bacia do Canal do Cunha; a Leste a Baía da Guanabara e a 

sub-bacia do Centro; ao sul e oeste o maciço da Tijuca. Drena os bairros: Tijuca, 

Grajaú, Vila Isabel, São Cristovão, Rio Comprido, Maracanã, Santo Cristo e Cidade 

Nova, localizados na Macrozona de ocupação incentivada, de acordo com o Plano 

Diretor de Desenvolvimento Sustentável da cidade. 

A Figura 7.10 apresenta a localização da bacia hidrográfica da bacia do canal do 

Mangue no mapa das macrorregiões de drenagem da cidade do Rio de Janeiro e 

a Figura 7.11 apresenta a bacia hidrográfica sobre foto aérea. 

Caracterização da Rede de Macrodrenagem 

 

Figura 7.11 – Localização da Bacia do canal do Mangue sobre foto aérea. 

Os principais cursos d’água da bacia hidrográfica do Canal do Mangue são os rios 

Maracanã, Joana, Trapicheiros, Comprido e Papa-Couve, os quais têm suas 

nascentes no Maciço da Tijuca ou na Serra do Engenho Novo e afluem para o 

canal do Mangue que, por sua vez, deságua na Baía de Guanabara. 

O relevo da bacia do Canal do Mangue apresenta acentuados desníveis nas 

regiões oeste e sudoeste, onde está localizado o maciço da Tijuca. Essa região é 

seguida por topografia menos acidentada, onde se inicia a área urbanizada da 

bacia, onde há áreas totalmente planas (proximidades do Canal do Mangue). 
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Essa configuração topográfica dificulta o escoamento nos canais de 

macrodrenagem. 

Outra característica do relevo da bacia do Mangue é a ocorrência de maciços de 

baixa altitude e morros isolados nas baixadas, observando-se formas bastante 

peculiares, a maioria constituída de morros com vertentes convexas, suaves e 

topos arredondados. 

A Figura 7.12 apresenta elementos urbanos de destaque na Bacia do canal do 

Mangue. 

 

Figura 7.12 – Elementos urbanos de destaque da Bacia do canal do Mangue. 

Rio Maracanã 

O rio Maracanã tem sua nascente junto à Pedra do Conde, na Floresta da Tijuca, 

na elevação 730 m. Percorre extensão de 8,5 km, até sua foz no canal do 

Mangue. Até a região do largo da Usina ele recebe inúmeros afluentes, entre 

eles, o rio São João. Após o Largo da Usina o rio Maracanã passa a percorrer seu 

trecho urbano até chegar a sua foz no Canal do Mangue. 

Rio Trapicheiro 

O rio Trapicheiro tem sua nascente próxima ao Alto do Sumaré, na Floresta da 

Tijuca, na elevação aproximada 300 m. Percorre a extensão de 5,9 km até sua foz 

no rio Maracanã. Em virtude da construção de um extravasor na foz do rio 

Trapicheiro a vazão é atualmente dividida entre o rio Maracanã e o canal do 

Mangue. 

Rio Joana 

O rio Joana tem sua nascente junto ao Pico do Andaraí, na Floresta do Grajaú, na 

elevação de 600 m, sendo formado pelos rios Perdido e Jacó. O rio Joana 

percorre uma extensão total de 8,0 km até sua foz, no rio Maracanã. 

Rio Comprido 

O rio Comprido tem sua nascente em uma área de mata nativa localizada na 

Serra do Sumaré, junto ao Morro do Sumaré, na elevação 590 m, e percorre uma 

extensão de 4,5 m até sua foz no Canal do Mangue. 

Rio Papa Couve 

O rio Papa-Couve tem sua nascente em uma área bastante urbanizada localizada 

no morro do Catumbi. Percorre 2,9 km, dos quais 600 m correspondem à sua 

extensão em seção aberta e o restante, em galerias, até sua foz no Canal do 

Mangue. 

Canal do Mangue 

O canal do Mangue tem seu ponto inicial na Avenida Presidente Vargas, na altura 

da Rua Marquês de Sapucaí. Após percorrer uma extensão de 1.400 m o canal 

apresenta uma acentuada curva de 90°, alterando seu curso em direção à Baía de 

Guanabara, onde deságua. Percorre uma extensão de 2.800 km, recebendo como 

afluentes os rios Papa-couve, Comprido e Maracanã, além do extravasor do rio 

Trapicheiros e inúmeras galerias. 
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Locais com risco de inundação 

• Canal do Mangue – Na região que se estende desde a foz dos rios 

Trapicheiros e Comprido até o Rio Maracanã, entre as ruas Júlio do Carmo e 

Av. Salvador de Sá; 

• Rio Comprido – Na região da Rua do Matoso; 

• Rio Joana – Na região entre a Rua São Francisco Xavier e Av. Prof. Manoel de 

Abreu; 

• Rio Maracanã – Na área que se estende desde o Estádio do Maracanã até a 

foz do Rio Joana; proximidade da Rua Uruguai e região a jusante do shopping 

Tijuca; 

• Rio Trapicheiro – Na região da Praça da Bandeira, entre as ruas Prof. Gabizo e 

Gonçalves Crespo; 

• Canal do Mangue – Na região que se estende da foz dos rios Trapicheiros e 

Comprido até o Rio Maracanã, região entre as ruas Júlio do Carmo e Av. 

Salvador de Sá. 

Tratamento dos déficits na bacia do Canal do Mangue 

1) Desconcentração dos lançamentos: Restituição do curso do Rio Joana para a 

sua foz natural, a Baía de Guanabara � Sistema de Túnel em solo / túnel em 

Rocha e Canal, com 3.200 m de extensão, 38,0 m² de seção transversal e 

capacidade para 100 m³/s; 

2) Reservatórios de amortecimento nas áreas de baixada: Praça Varnhagen (Rio 

Maracanã, 42.000 m³), Praça Niterói (Rio Joana, 58.000 m³) e Extra Heitor 

Beltrão (Rio Trapicheiros, 70.000 m³); 

3) Reservatório de amortecimento de “pé de morro” � controle de “flash-

floods” e retenção de sedimentos – controle do assoreamento na rede de 

drenagem: Reservatório Alto Grajaú (Rio Joana, 50.000 m³); 

4) Tratamento de áreas baixas na Praça da Bandeira: Reservatório tipo 

“polder”, com reestruturação da captação da microdrenagem e isolamento 

da macrodrenagem, evitando o retorno das águas do Rio Maracanã para a 

Praça da Bandeira, por efeito de remanso durante eventos de maré alta. 

A Figura 7.13 apresenta as intervenções propostas sobre o mapa da bacia 

hidrográfica e a Tabela 7-7 apresenta o custo do conjunto de intervenções 

propostas. 



 

 

 

Figura 

 

Tabela 7-8 – Custos das

 

Figura 7.13 – Mapa das intervenções previstas na bacia do Canal do Mangue. 

das Intervenções previstas na bacia do canal do Mangue – Reservatórios e canalizações
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Reservatórios e canalizações. 
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SIGLA NOME CURSO D'ÁGUA TIPO
ÁREA DE 

DRENAGEM 
TOTAL (m²)

ÁREA DE 
DRENAGEM 

PARCIAL (m²)
H (m)

VOLUME 
(m³)

CUSTO (R$)

RT-1 Heitor Beltrão Rio Trapicheiros
Off-Line, 
Tamponado

4,22 4,22 21,0 70.000

RT-2
Praça da 
Bandeira

Rio Trapicheiros
Off-Line, 
Tamponado

0,22 0,22 28,0 18.000

RJ-3 Grajaú Rio Joana
Off-Line, 
Aberto

3,62 3,62 8,0 50.000

RJ-4 Praça Niterói Rio joana
Off-Line, 
Tamponado

8,68 5,06 25,0 75.000

RM-1 Praça Varnhagen Rio Maracanã
Off-Line, 
Tamponado

11,34 11,34 21,0 45.000

258.000 161.272.015,50R$        

TRECHO
EXTENSÃO 

(m)

CAPACIDADE 
PROJETADA 

(m³/s)

TIPO: ADEQUAÇÃO, 
AMPLIAÇÃO, REFORÇO, 

SUBSTITUIÇÃO, 
DERIVAÇÃO, DESVIO

CUSTO (R$)

Trecho 1 3400 100,0
Obra de desvio de 
curso d'água

Trecho 1 450 33,0 Reforço

Trecho 1 465 27,0
Derivação de curso 
d'água

4.315,0 147.730.080,03R$        

309.002.095,53R$    TOTAL CANALIZAÇÕES + RESERVATÓRIOS

TOTAL RESERVATÓRIOS

CURSO D'ÁGUA DESCRIÇÃO SEÇÃO

Entre a Praça Pres. Emilio 
Garastazu Médici e a Baía de 
Guanabara, em túnel sob a 
Quinta da Boa Vista e Canal ao 
longo da Rua São Cristóvão

38m²

Entre a Rua Felipe Camarão e a 
Praça Niterói

10 m²

Ao longo da Rua Felipe Camarão 8 m²

TOTAL CANALIZAÇÕES

DESVIO DO RIO JOANA

BACIA DO CANAL DO MANGUE

RESERVATÓRIOS

CANALIZAÇÕES

REFORÇO DO RIO JOANA

DERIVAÇÃO DO RIO 
MARACANÃ PAR AO RIO 
JOANA

Estacionamento do 
Supermercado Extra, Av. Heitor 
Beltrão, 44

Praça Varnhagen

Praça Niterói

147.730.080,03R$        

ENDEREÇO

Praça da Bandeira

Rua Borda do Mato x Rua 
Mirandópolis

161.272.015,50R$        



 

 

 

Figura 7.14 –

 

– Projeto de implantação do Reservatório da Praça da Bandeira com 18.000 m³. 
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Figura 7.15 – Foto das obras de implantação do Reservatório

A Figura 7.14 apresenta destaque do projeto de implantação do Rese

Praça da Bandeira, a Figura 7.15 apresenta fotos das obras de 

reservatório, a Figura 7.16 apresenta fotos das obras de implantação do canal do 

mangue e a Figura 7.17 apresenta o traçado do túnel de reforço do canal do 

Mangue sobre foto aérea. 

 

 

 

 
Reservatório da Praça da Bandeira. 

apresenta destaque do projeto de implantação do Reservatório da 

fotos das obras de implantação desse 

apresenta fotos das obras de implantação do canal do 

apresenta o traçado do túnel de reforço do canal do 

Figura 7.16 – Fotos das obras no canal do Mangue
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Fotos das obras no canal do Mangue. 



 

 

 

Figura 

 

 

Figura 7.17 – Traçado do Túnel de reforço do canal do Mangue sobre foto aérea. 
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Bacia do Canal do Cunha 

 

Figura 7.18 – Localização da Bacia do Canal do Cunha. 

A bacia hidrográfica do Canal do Cunha está localizada na região norte do 

município do Rio de Janeiro e deságua no Canal da Ilha do Fundão, localizado na 

Baía da Guanabara, entre a ilha da Universidade Federal do Rio de Janeiro e o 

continente. Abrange os bairros de Méier, Engenho de Dentro, Engenho Novo, 

Lins de Vasconcelos, Benfica, Caju, Jacaré, e Inhaúma, localizados na Macrozona 

de ocupação incentivada de acordo com o Plano Diretor de Desenvolvimento 

sustentável da cidade. 

A Figura 7.19 apresenta elementos urbanos de destaque na bacia hidrográfica do 

Canal do Cunha. 

 

Figura 7.19 – Elementos urbanos de destaque da Bacia do Canal do Cunha. 

Devido à sua extensa área de contribuição e à complexidade de sua rede de 

macrodrenagem, a Bacia do Canal do Cunha, para a elaboração dos Estudos de 

Alternativas e Proposição de Intervenções para o Manejo das Águas Pluviais, foi 

subdividida em duas áreas de estudo, a saber: 

• Área de Estudo 1: com 35,4 km², que contempla as bacias dos rios Faria, 

Timbó e Canal Faria-Timbó; 

• Área de Estudo 2: com 27,2 km², que abrange as bacias do Rio Jacaré e Canal 

do Cunha. 

A Figura 7.18 apresenta a localização da bacia hidrográfica do Canal do Cunha no 

mapa das macrorregiões de drenagem da cidade do Rio de Janeiro. A Figura 7.20 

mostra a divisão da bacia do Canal do Cunha por áreas de estudo. 
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Figura 7.20 – Áreas de Estudo na Bacia do Canal do Cunha. 

Caracterização da Rede de Macrodrenagem 

Área de Estudo 1 – Rios Faria, Timbó e canal Faria-Timbo 

Dos 35,4 km² que compõem a área de drenagem dos rios Faria, Timbó e do Canal 

Faria-Timbó, somente uma pequena parcela, localizada na região da Serra dos 

Pretos Forros, é formada por encostas não urbanizáveis, localizadas na cota 

altimétrica acima de 60 m, conforme critério adotado pela Fundação Rio-Águas 

para delimitação das áreas não ocupáveis. Nessa região encontram-se as 

cabeceiras desses rios, que descendo a encosta passam a escoar por uma área de 

baixada com pouca declividade e ocupação urbana consolidada. 

 

Figura 7.21 – Localização da Bacia do Canal do Cunha 1 sobre foto aérea. 

 

Observa-se nessas bacias hidrográficas a ocorrência de diferentes tipologias de 

canalização ao longo dos respectivos cursos. Primeiramente, é apresentada a 

caracterização do Rio Faria, com as principais interferências. A seguir, é 

apresentada a caracterização do Rio Timbó também com interferências e, 

finalmente, o Canal Faria-Timbó, com a mesma abordagem. 

Rio Faria 

O Rio Faria é o mais extenso dos rios que compõem a bacia Canal do Cunha. O 

talvegue possui 8.500 m de extensão. Os primeiros 1.000 m escoam em área não 

urbanizável, acima da cota altimétrica de 60 m. Após esse trecho, o curso d’água, 

já canalizado, cruza área consolidada, inicialmente em galeria sob as Ruas Paraná 

e Joaquim Martins para, em seguida, por cerca de 1.500 m, escoar pelos meios 

de quadra, alternando trechos de canal aberto com trechos tamponados. Chega 

às travessias sob a Av. Amaro Cavalcanti e a Linha Férrea, prosseguindo até a 

confluência com o Rio dos Frangos, seu afluente pela margem direita. A partir 
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daí, escoa entre as pistas da Linha Amarela até encontrar-se com o Rio Timbó, 

passando a se chamar Canal Faria Timbó. Prossegue entre as pistas da Linha 

Amarela desviando-se, mais a jusante, para correr ao longo da Rua Leopoldo 

Bulhões até o deságue do Canal do Rio Jacaré, aproximadamente 400 m a 

montante de sua foz, no Canal do Cunha. Duas vertentes do rio Faria se 

conectam a um reservatório existente, quando o rio chega a área urbanizada. 

O rio dos Frangos desemboca no rio Faria na altura da Linha Amarela, a jusante 

da linha férrea da Flumitrens – Ramal Deodoro. 

O rio Méier aparece como canal aberto, na altura da Rua Dias da Cruz, próximo à 

cota 35 m e percorre área de urbanização consolidada até desaguar na margem 

direita do Rio Faria, a montante da Rua Dom Hélder Câmara (antiga Av. 

Suburbana), próximo à cota 20 m. 

O rio Faleiros aparece como canal aberto na altura da Rua Ferreira Sampaio, 

próximo à cota 25 m, percorrendo área de ocupação consolidada até desaguar na 

margem esquerda do rio Faria, na altura da Rua Fausto de Souza na cota 15 m. 

 

Rio Timbó 

O rio Timbó possui aproximadamente 6.000 m de extensão, aparecendo 

inicialmente em canal aberto, na altura da Rua Padre Manoel da Nóbrega, na 

cota altimétrica 30 m. 

O curso d’água escoa entre fundos de lotes por aproximadamente 600 m. A 

seguir, margeia a linha férrea da Flumitrens – Ramal Belford Roxo, por cerca de 

1.700 m, até a altura da Av. Álvares da Rocha, ao longo da qual segue por 400 m 

até a travessia sob a Av. Presidente Martin Luther King Jr (antiga Av. Automóvel 

Clube). A partir deste ponto o Rio Timbó escoa em canal aberto de concreto, ao 

longo de uma área industrial até a confluência com o Rio Faria e formação do 

Canal Faria-Timbó. 

Canal Faria – Timbó 

Possui cerca de 2.700 m de extensão dos quais, nos primeiros 1.300 m, segue a 

Linha Amarela, escoando entre as suas duas pistas. Na sequência, o curso d’água 

afasta-se da linha Amarela, passando a escoar ao longo da Rua Leopoldo Bulhões, 

por aproximadamente 1.000 m. Nos últimos 400 m, até o desemboque do Rio 

Jacaré, o Canal Faria-Timbó tem em sua margem esquerda o terreno da 

Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ. 
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Área de Estudo 2 – Rios Jacaré e Canal do Cunha 

 

Figura 7.22 – Área de Estudo Cunha II – Bacia do rio Jacaré e do Canal do Cunha. 

Dos 23,4 km² compõem a área de drenagem do Rio Jacaré e Canal do Cunha. 

Cerca de 2 km² são compostos pela Serra dos Pretos Forros e a Serra de Inácio 

Dias que atingem uma altitude entre 300 e 400 m, a Serra do Mateus e 

Cachoeirinha, com cotas até 300 m, e do Morro do Dendê-Juramento, com cotas 

até 200 m – podem ser consideradas encostas não-urbanizáveis (conforme 

critério adotado pela Rio-Águas) que correspondem às áreas situadas acima da 

cota 60 m. Nestas regiões as declividades podem ser consideradas altas. Logo a 

jusante dessas áreas de encosta, os rios passam a correr em trecho de baixada 

com variação baixa de declividade. 

As áreas de cabeceira são sujeitas a altas velocidades, que resultam em baixos 

tempos de concentração e picos de vazão altos, além de forte propensão ao 

carreamento de sedimentos, ocasionando processos erosivos; as áreas de 

baixada, por sua vez, são sujeitas a baixas velocidades, que propiciam o acúmulo 

dos sedimentos transportados das áreas altas, causando processos de 

assoreamento e progressiva redução da capacidade de escoamento dos cursos 

d’água. 

As bacias do rio Jacaré e Canal do Cunha apresentam tipologias diferentes ao 

longo do seu curso. 

Rio Jacaré 

O Rio Jacaré é o mais extenso dos rios que compõem a bacia do Médio Cunha. 

Nasce na Serra dos Pretos Forros, mais precisamente na cumeada do morro dos 

Elefantes, na cota altimétrica 670 m. Corre por uma área predominantemente 

florestal considerada não urbanizável, entretanto nas proximidades da cota 

150 m já houve ocupação pelas comunidades da Cachoeira Grande, Santa 

Terezinha, Morro da Cotia, entre outras. A partir da cota 60 m a ocupação urbana 

se intensifica, passando o rio a escoar em canal de concreto entre os fundos dos 

lotes até alcançar o Largo do Jacaré nas proximidades da Rua Lino Teixeira. Passa, 

a partir desse ponto a margear a Rua Álvares de Azevedo, na altura da Rua 

Peçanha Silva, recebendo pela margem esquerda o rio Salgado. Logo adiante 

entra em um trecho encaixado em avenida de fundo de vale dentro da 

Comunidade do Jacarezinho. Após a travessia da Av. Dom Helder Câmara o rio 

Jacaré volta a correr em leito natural. 

Canal do Cunha 

O Canal do rio Cunha nasce da junção de três galerias que vêm da Rua Dr. 

Garnier e da Rua Bérgamo, correndo em canal aberto, a jusante da linha férrea 

Flumitrens – Ramal Gramacho. Neste local o canal já apresenta cota de fundo 

inferior à zero, seguindo até a Rua Leopoldo Bulhões ora em canal aberto, ora em 

leito natural entre fundos de lotes. Para esse trecho foi elaborado pela Fundação 

Rio Águas o projeto básico de canalização em galeria com vazão projetada de 

33.000 l/s,cujo termino localiza-se a jusante da travessia da Rua Leopoldo 

Bulhões.  
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Após a Rua Leopoldo Bulhões, o Canal do Cunha segue em leito natural, tendo 

em sua margem direita o complexo de Manguinhos e em sua margem esquerda 

uma comunidade. 

Cerca de 200 m a jusante da Rua Leopoldo Bulhões recebe pela margem direita o 

Canal de Manguinhos e cerca de 650 m adiante desse ponto recebe pela margem 

esquerda o Rio Jacaré. Aproximadamente 200 m a jusante desse ponto o canal 

passa sob a Av. Brasil em galeria, seguindo em leito natural até sua foz na frente 

da Ilha do Fundão. No percurso entre a Av. Brasil e a foz recebe ainda dois canais, 

sendo um pela margem esquerda e outro pela direita. 

Locais com risco de inundação 

Rio Faria: 

• Foram verificados pontos de inundação no trecho entre a Rua Araribóia e 

Rua dos Pássaros, incluindo a Rua Clarimundo de Mello, próximo a Rua Dr. 

Padilha no Rio Méier, a Rua Goiás no Rio Frangos e na Av. Dom Hélder 

Câmara no rio Faleiros. 

Canal Faria-Timbó: 

• Na região da Av. Além Paraíba e Rua Miguel Burnier entre as travessas da Rua 

Marialva e a Rua Justiniano da Serra na margem esquerda e entre as 

travessias Tavares Macedo e Rua Manuel Fontenelle na margem direita. 

Outro ponto verificado é na Rua Leopoldo Bulhões próximo ao Viaduto 

Sampaio Corrêa. 

Rio Méier: 

• Na região da Rua Doutor Padilha, cruzamento com a Rua Piauí. 

Rio dos Frangos: 

• Na região da Rua Borja Reis, entre as ruas Eulina Ribeiro e Venâncio Ribeiro. 

• O Rio Faleiro não apresenta pontos de inundação observados. Ressalta-se, 

porém, que a complementação dessa informação será fornecida através do 

Diagnóstico do Funcionamento da Macrodrenagem desta bacia. Portanto, a 

ausência de pontos de inundação observada nos rios não significa a 

inexistência de alagamentos nos seus respectivos locais. 

Rio Jacaré: 

• Na região da Barão de Bom Retiro e na Condessa de Belmonte; 

• O Canal do Cunha, Rio Salgado, Canal Manguinhos e Rio Dom Carlos não 

apresentam pontos de inundação observada. 

Tratamento dos déficits na bacia do Canal do Cunha 

A alternativa recomendada para a adequação da macrodrenagem na bacia do 

Canal do Cunha é a que engloba a reservação de montante, a adequação de 

travessias restritivas ao escoamento, o desassoreamento das seções e o reforço 

de capacidade. 

A Tabela 7-10 apresenta as canalizações propostas para a Área de Estudo 1 – Rios 

Faria, Timbó e Canal Faria-Timbó. A Tabela 7-11 apresenta as das canalizações 

propostas Área de Estudo 2 – Rio Jacaré e Canal do Cunha. 

A Tabela 7-9 apresenta as características do conjunto de reservatórios propostos 

para as Áreas de Estudo 1 e 2. 

As Tabelas 7-12 e 7-13 apresentam respectivamente os custos das obras para 

execução dos reservatórios e canalizações. A Figura 7.23 apresenta a localização 

do conjunto de intervenções propostas para as áreas de estudo 1 e 2 sobre o 

Mapa da Bacia hidrográfica. 



 

 

 

Figura 

 

Figura 7.23 – Mapa das intervenções propostas na Bacia do Canal do Cunha. 
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Tabela 7-9 – Características Reservatórios propostos na Bacia do Canal do Cunha – Área de estudo 1 e 2. 

 

RESERVA
TÓRIO 

NOME CURSO D'ÁGUA ENDEREÇO TIPO 
ÁREA DE 

DRENAGEM 
TOTAL (km²)

ÁREA DE 
DRENAGEM 

PARCIAL (km²)

ÁREA PARA 
IMPLANTAÇÃO 

(m²)
PROF. (m)

VOLUME 
(m³) 

Qp 
entrada 
(m³/s)

Qp saída 
(m³/s)

Eficiência 
(%)

RT-2 GRAÇA MELO Rio Timbó Rua Graça Melo Off-line, fechado 2,42 2,42 1.737 31,7 55.000 28,8 1,3 95%

RT-3 PEREIRA PINTO Rio Timbó Rua Pereira Pinto Off-line, fechado 5,66 3,24 3.000 22,0 65.000 33,0 1,3 96%

RFa-1 PAULO DE MEDEIROS Rio Faria Rua da Pátria x Estrada Paulo de Medeiros On-line, aberto 1,65 1,65 10.000 4,0 40.000 20,1 5,3 74%

RFa-3 JOSÉ DOS REIS Rio Faria Rua José dos Reis Off-line, fechado 9,08 6,51 10.200 19,0 175.000 74,3 4,0 95%

RFa-4 FARIA Rio Faria Rua José dos Reis Off-line, aberto 16,37 7,29 10.000 9,0 90.000 41,3 3,0 93%

RFr-1 FRANGOS Rio dos Frangos Rua Mapurani x Rua Cat. Méier On-Line, aberto 0,92 0,92 10.000 3,0 30.000 17,9 4,8 73%

RFT-1 RIOS FARIA E TIMBÓ
Confluência do Rio Timbó 
com o Rio Faria

Linha amarela com a Estrada do Timbó Off-Line, aberto 32,35 10,32 11.500 13,0 150.000 81,5 3,5 96%

RJ-1 TELERJ Rio Jacaré Rua Souza Barros x Rua Dois de Maio Off-line, fechado 5,59 3,09 4.630 21,7 100.000 37,0 2,4 94%

RJ-2 SALGADO
Rios Jacaré e 
Salgado

Rua Aires de Casal Off-line, aberto 10,16 4,57 4.070 24,7 100.000 62,2 2,1 97%

RC-1 CACHOEIRINHA Rio Jacaré Rua Henrique Graça On-line, aberto 2,50 2,50 9.000 8,0 45.000 42,7 14,7 66%

RESERVATÓRIOS PROPOSTOS NA BACIA DO CANAL DO CUNHA - ÁREA DE ESTUDO 1 - RIOS FARIA, TIMBÓ E CANAL FARI A-TIMBÓ E 2 - RIO JACARÉ E CANAL DO CUNHA

RESERVATÓRIO EXISTENTE A AMPLIAR
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Tabela 7-10 – Características das Canalizações na Bacia do Canal do Cunha – Área de Estudo 1. 

 

 

CURSO D'ÁGUA TRECHO SEÇÃO DESCRIÇÃO Extensão Seção tipo R evestimento 

RIO FARIA Trecho 1 AFa-001 Travessia sob a Av. Amaro Cavalcanti 20,0
Abertura da seção de travessia formato retangular, B=4,6m; 

h=1,6m; i=0,0072m/m. (A=7,2m²)
Concreto

RIO FARIA Trecho 2 Fa-066 Travessia sob a Linha Férrea da Flumitrens - Ramal Deodoro 50,0
Seção 2 células de 2,2x1,8m e 1 célula de 2,4x1,8m; 

i=0,0066m/m. (A=12,3m²)
Concreto

RIO FARIA Trecho 3
Fa-062 a Fa-

065
Trecho aberto em meio de quadra, entre a Linha Férrea da Flumitrens - 
Ramal Deodoro, até a Linha Amarela

380,0
 Seção formato retangular, B=4,2m; h=3,5m; i=0,0100m/m. 

(A=13,9m²)
Concreto

RIO FARIA Trecho 4
Fa-053 a Fa-

062
Trecho aberto , ao longo da Linha Amarela, até a Av. José dos Reis (Arena 
Park - Engenhão)

860,0
Seção formato retangular, B=7,1m; h=3,9m; i=0,0033m/m. 

(A=27,7m²)
Concreto

RIO FARIA Trecho 5
Fa-047 a Fa-

049
Travessia sob a Linha Amarela e a Av. José dos Reis 80,0

Seção formato retangular, B=6,8m; h=5,0m; i=0,0039m/m. 
(A=34,0m²)

Concreto

RIO FARIA Trecho 6
Fa-001 a Fa-

011
Trecho entre a foz e a Estrafa Velha da Pavuna 1.030,0

Seção formato retangular, B=13,0m; h=3,6m; i=0,0018m/m. 
(A=46,8m²)

Concreto

RIO MÉIER Trecho 1
Me-009 a Me-

010
Trecho entre a confluência e a Rua Dona Teresa 160,0

Seção formato retangular; B=5,8m; h=2,5m; i=0,0081m/m. 
(A=14,5m²)

Concreto

RIO MÉIER Trecho 2
Me-001 a Me-

002
Trecho entre a Travessa Henrique Scheid e a foz 53,3

Seção formato retangular; B=5,4m; h=3,9m; i=0,0014m/m. 
(A=21,0m²)

Concreto

RIO FALEIROS Trecho 1
FL-008 a FL-

011
Trecho entre a R. Ferreira Sampaio e Rua Francisca Vidal 1.040,0

Seção formato retangular; B=4,9m; h=2,2m; i=0,0070m/m. 
(A=10,8m²)

Concreto

RIO FALEIROS Trecho 2
FL-007 a FL-

008
Travessia na Rua Francisca Vidal 40,0

Seção formato retangular; B=4,1m; h=2,65m; i=0,0070m/m. 
(A=10,9m²)

Concreto

RIO FALEIROS Trecho 3
FL-006 a FL-

007
Trecho entre a Rua Francisca Vidal e a Av. João Ribeiro 355,0

Seção formato retangular; B=7,0m; h=2,4m; i=0,0048m/m. 
(A=16,8m²)

Concreto

RIO FALEIROS Trecho 4
FL-003 a FL-

005
Trecho entre a Rua do Lazer e a Rua Álvaro Miranda 810,0

Seção formato retangular; B=7,6m; h=2,6m; i=0,0045m/m. 
(A=19,8m²)

Concreto

RIO FALEIROS Trecho 5
FL-001 a FL-

003
Trecho entre a foz e a Rua José dos Reis 215,0

Seção formato retangular; B=7,0m; h=3,2m; i=0,0100m/m. 
(A=22,4m²)

Concreto

RIO TIMBÓ Trecho 1 Ti-012 Travessia sob a Av. Itaóca 15,0
Abertura de travessia restritiva: Seção retangulra com 

B=6,8m; h=3,95m; i=0,0039m/m. (A=26,9m²)
Concreto

CANAL FARIA 
TIMBÓ

Trecho 1
FT-028 a FT-

041
Trecho aberto entre a Rua Uranos e a Av. dos Democráticos 790,0

 Seção formato retangular; Base=22,0m; Altura=3,5m; 
i=0,0008m/m. (A=77,0m²)

Concreto

CANAL FARIA 
TIMBÓ

Trecho 2 FT-028 Travessia sob a Av. Leopoldo Bulhões 85,0
Abertura da travessia: Seção trapezoidal; B=19,0m; 
h=3,55m; Talude 1H:1V; i=0,0028m/m. (A=80,0m²)

Concreto

CANAL FARIA 
TIMBÓ

Trecho 3
FT-001 a FT-

028
Trecho entre a foz e a Av. Leopoldo Bulhões 620,0

Seção trapezoidal; Base=32.0m; Altura=3.2m; i=0,0007m/m. 
(A=112.6m²)

Gabião

CANALIZAÇÕES NA BACIA DO CANAL DO CUNHA - ÁREA DE E STUDO 1 - RIOS FARIA, TIMBÓ E CANAL FARIA-TIMBÓ
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Tabela 7-11 – Características das Canalizações propostas na Bacia do Canal do Cunha – Área de Estudo 2. 

 

CURSO D'ÁGUA TRECHO Seções DESCRIÇÃO Extensão Seção tipo Revestimento 

RIO JACARÉ Trecho 1 Jr-092 a Jr-093
Trecho em galeria, entre a Rua Souza Barros e  a Linha Férrea da 
Flumitrens

272,0
Seção retangular B=7,0m; h=3,5m; i=0,0060m/m. 

(A=24,5m²)
Concreto

RIO JACARÉ Trecho 2 Jr-086 a Jr-087
Trecho em canal aberto em meio de quadra, entre a Rua Dois de Maio e o 
Largo do Jacaré (Rua Lino Teixeira)

505,0
Seção retangular B=6.4m; h=2,8m; i=0,0019m/m. 

(A=16,2m²)
Concreto

RIO JACARÉ Trecho 3 Jr-001 a Jr-019
Trecho em canal aberto, natural, entre a confluêcia com o Canal Faria-
Timbó e a foz do Rio Jacaré no Canal do Cunha

390,0
Seção trapezoida B=42,0m; h=3,5m; 1H:1V; i=0,0007m/m. 

(A=159,2m²)
Gabião

RIO SALGADO Trecho 1
Sa-009 a Sa-

012
Trecho entre as Ruas Miguel Ângelo e Monte Pascoal 765,0

Seção retangular B=4.2m; h=2,8m; i=0,0043m/m. 
(A=10,6m²)

Concreto

RIO SALGADO Trecho 2
Sa-001 a Sa-

004
Trecho entre a foz e o afluente da margem direita 350,0

Seção retangular B=7,0m; h=2,0m; i=0,0090m/m. 
(A=15,4m²)

Concreto

CANAL 
MANGUINHOS

Trecho 1 Ma-008 Trecho próximo a Av. Carlos Mattoso Corrêa, margeando uma comunidade 55,0
Galeria de reforço1,8x2,0=3,6m²; Cap. Hidr.=5,0m³/s 

(considerando influência da maré)
Concreto

CANAL DO CUNHA Trecho 1
Cn-proj01  a Cn-
proj03

Trecho entre a Linha Férrea da Fumitrens até a Travessia sob a Rua 
Leopoldo Bulhões

175,0
Seção formato retangular B=6,0m; h=4,3; i=0,0014m/m. 

(A=78,4m²)
Concreto

CANAL DO CUNHA Trecho 2
Cn-040 a Cn-
069

Trecho em canal natural entre o Rio Dom Carlos e a Av. Brasil 645,0
Seção formato trapezoidal; com B=42,0m; h=3,6m a 3,8m; 

1H:1V; i=0,0007m/m. (A=175,0m² a 185,4m²)
Gabião

CANALIZAÇÕES NA BACIA DO CANAL DO CUNHA - ÁREA DE E STUDO 2 - RIO JACARÉ E CANAL DO CUNHA
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Tabela 7-12 – Custo das Intervenções previstas na Bacia do Canal do Cunha – Reservatórios. 

 

SIGLA NOME CURSO D'ÁGUA TIPO
ÁREA DE DRENAGEM 

PARCIAL (m²)
H (m) VOLUME (m³) CUSTO (R$)

RFT FARIA-TIMBÓ
Confluência Rios 
Faria e Timbó

Off-Line, 
Aberto

10,32 10 150.000 55.183.251,23R$             

RT-2 GRAÇA MELO Rio Timbó
Off-line, 
fechado

2,42 20 55.000 35.932.866,34R$             

RT-3 PEREIRA PINTO Rio Timbó
Off-line, 
fechado

2,79 20 65.000 42.466.114,77R$             

RFA-1
PAULO DE 
MEDEIROS

Rio Faria On-line, aberto 1,65 5 40.000 4.957.397,40R$               

RFA-3 JOSÉ DOS REIS Rio Faria
Off-line, 
fechado

3,39 20 200.000 85.212.938,32R$             

RFA-4 FARIA Rio Faria Off-line, aberto 3,25 9 90.000 40.852.073,65R$             

RFR-1
RIO DOS 
FRANGOS

Rio dos Frangos
On-Line, 
aberto

0,92 3 30.000 7.065.693,70R$               

RJ-1 DOIS DE MAIO Rio Jacaré
Off-line, 
fechado

5,59 20 100.000 65.332.484,26R$             

RJ-2 SALGADO
Rios Jacaré e 
Salgado

Off-line, aberto 2,06 20 100.000 36.788.834,15R$             

680.000 373.791.653,80R$           

BACIA DO CANAL DO CUNHA

RESERVATÓRIOS

ENDEREÇO

Rua Graça Melo

Rua Pereira Pinto

Rua José dos Reis

Linha Amarela x Estrada Velha da Pavuna

Rua da Pátria x Estrada Paulo de Medeiros

Rua José dos Reis

Rua Mapurani x Rua Cat. Meier

Rua Souza Barros x Rua Dois de Maio

Rua Aires de Casal

TOTAL RESERVATÓRIOS
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Tabela 7-13 – Custo das Intervenções previstas na Bacia do Canal do Cunha – Canalizações. 

 

TRECHO
EXTENSÃO 

(m)

TIPO: ADEQUAÇÃO, 
AMPLIAÇÃO, REFORÇO, 

SUBSTITUIÇÃO, 
DERIVAÇÃO, DESVIO

CUSTO (R$)

Trecho 1 1.030 Ampliação 24.190.094,18R$             

Trecho 2 80 Ampliação 3.066.965,14R$               

Trecho 3 860 Ampliação 6.016.733,48R$               

Trecho 4 380 Ampliação 21.363.843,65R$             

Trecho 5 20 Ampliação 517.644,69R$                  

Trecho 1 790 Ampliação

Trecho 2 85 Ampliação

Trecho 3 620 Ampliação

Trecho 1 15 Ampliação 752.985,43R$                  

Trecho 1 160 Ampliação

Trecho 2 53 Ampliação

Trecho 1 1.040 Ampliação

Trecho 2 40 Ampliação

Trecho 3 355 Ampliação

Trecho 4 810 Ampliação

Trecho 5 215 Ampliação

Trecho 1 272 Adequação e ampliação

Trecho 2 505 Adequação e ampliação

Trecho 3 390 Adequação e ampliação

Trecho 1 765 Adequação e ampliação

Trecho 2 350 Adequação e ampliação

Trecho 1 55 Ampliação 210.126,45R$                  

Trecho 1 175 Ampliação

Trecho 2 645 Adequação e ampliação

9.710,3 143.753.696,48R$           

517.545.350,28R$       

Seção formato retangular; B=7,6m; h=2,6m; 
i=0,0045m/m. (A=19,8m²)

Seção formato retangular; B=7,0m; h=3,2m; 
i=0,0100m/m. (A=22,4m²)

CANALIZAÇÕES

23.862.884,68R$             Canal Faria-Timbó Travessia sob a Av. Leopoldo Bulhões
Abertura da travessia: Seção trapezoidal; B=19,0m; 
h=3,55m; Talude 1H:1V; i=0,0028m/m. (A=80,0m²)

Canal Faria-Timbó Trecho entre a foz e a Av. Leopoldo Bulhões
Seção trapezoidal; B=32;0m; h=3;2m; Talude 1H:1V; 

i=0,0007m/m. (A=112.6m²)

Seção formato retangular, B=6,8m; h=5,0m; 
i=0,0039m/m. (A=34,0m²)

Seção formato retangular, B=7,1m; h=3,9m; 
i=0,0033m/m. (A=27,7m²)

 Seção formato retangular, B=4,2m; h=3,5m; 
i=0,0100m/m. (A=13,9m²)

 Seção formato retangular; Base=22,0m; 
Altura=3,5m; i=0,0008m/m. (A=77,0m²)

5.532.177,87R$               

TOTAL CANALIZAÇÕES + RESERVATÓRIOS

Rio Faleiros Travessia na Rua Francisca Vidal
Seção formato retangular; B=4,1m; h=2,65m; 

i=0,0070m/m. (A=10,9m²)

Rio Faleiros Trecho entre a Rua Francisca Vidal e a Av. João Ribeiro
Seção formato retangular; B=7,0m; h=2,4m; 

i=0,0048m/m. (A=16,8m²)

Seção retangular B=7,0m; h=3,5m; i=0,0060m/m. 
(A=24,5m²)

TOTAL CANALIZAÇÕES

Trecho em galeria, entre a Rua Souza Barros e  a Linha Férrea da 
Flumitrens

Rio Salgado

Rio Jacaré

Trecho entre a foz e a Rua José dos Reis

14.982.788,03R$             

CURSO D'ÁGUA DESCRIÇÃO SEÇÃO

Rio Faria Trecho entre a foz e a Estrafa Velha da Pavuna
Seção formato retangular, B=13,0m; h=3,6m; 

i=0,0018m/m. (A=46,8m²)

Trecho próximo a Av. Carlos Mattoso Corrêa, margeando uma 
comunidade

Trecho entre as Ruas Miguel Ângelo e Monte Pascoal
Seção retangular B=4.2m; h=2,8m; i=0,0043m/m. 

(A=10,6m²)

Seção formato retangular; B=4,9m; h=2,2m; 
i=0,0070m/m. (A=10,8m²)

Rio Faria

Rio Faria

Rio Faria

Trecho aberto , ao longo da Linha Amarela, até a Av. José dos Reis 
(Arena Park - Engenhão)

Abertura da seção de travessia formato retangular, 
B=4,6m; h=1,6m; i=0,0072m/m. (A=7,2m²)

Rio Faria Travessia sob a Linha Amarela e a Av. José dos Reis

Rio Salgado Trecho entre a foz e o afluente da margem direita

Seção formato retangular; B=5,8m; h=2,5m; 
i=0,0081m/m. (A=14,5m²)

Galeria de reforço1,8x2,0=3,6m²; Cap. Hidr.=5,0m³/s 
(considerando influência da maré)

Seção retangular B=7,0m; h=2,0m; i=0,0090m/m. 
(A=15,4m²)

Canal Manguinhos

Rio Jacaré

Trecho em canal aberto em meio de quadra, entre a Rua Dois de Maio 
e o Largo do Jacaré (Rua Lino Teixeira)

Trecho em canal aberto, natural, entre a confluêcia com o Canal Faria-
Timbó e a foz do Rio Jacaré no Canal do Cunha

Seção retangular B=6.4m; h=2,8m; i=0,0019m/m. 
(A=16,2m²)

Seção trapezoida B=42,0m; h=3,5m; 1H:1V; 
i=0,0007m/m. (A=159,2m²)

Rio Méier Trecho entre a Travessa Henrique Scheid e a foz
Seção formato retangular; B=5,4m; h=3,9m; 

i=0,0014m/m. (A=21,0m²)

Rio Faleiros

Rio Faleiros

Canal do Cunha

Trecho entre a Linha Férrea da Fumitrens até a Travessia sob a Rua 
Leopoldo Bulhões

Trecho em canal natural entre o Rio Dom Carlos e a Av. Brasil
Seção formato trapezoidal; com B=42,0m; h=3,6m a 
3,8m; 1H:1V; i=0,0007m/m. (A=175,0m² a 185,4m²)

Seção formato retangular B=6,0m; h=4,3; 
i=0,0014m/m. (A=78,4m²)

Canal do Cunha

Trecho aberto em meio de quadra, entre a Linha Férrea da Flumitrens - 
Ramal Deodoro, até a Linha Amarela

Travessia sob a Av. Amaro Cavalcanti

Canal Faria-Timbó

Rio Timbó

13.624.732,52R$             

Rio Méier Trecho entre a confluência e a Rua Dona Teresa

Rio Faleiros Trecho entre a R. Ferreira Sampaio e Rua Francisca Vidal

Abertura de travessia restritiva: Seção retangulra 
com B=6,8m; h=3,95m; i=0,0039m/m. (A=26,9m²)

Trecho aberto entre a Rua Uranos e a Av. dos Democráticos

Travessia sob a Av. Itaóca

3.813.838,42R$               

25.818.881,94R$             

Trecho entre a Rua do Lazer e a Rua Álvaro Miranda

Rio Jacaré
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Bacia do Rio Irajá e Canal da Penha 

 

Figura 7.24 – Localização da Bacia do rio Irajá e canal da Penha. 

A bacia do Canal da Penha e Rio Irajá abrange os bairros de Penha, Irajá, Olaria, 

Vila Kosmos, Brás de Pina, Vicente de Carvalho, Cordovil, Vaz Lobo, Penha 

Circular, Vila da Penha e parte do Complexo do Alemão, totalizando a área de 

drenagem de 30 km, localizado na Macroárea de ocupação incentivada de acordo 

com Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável da Cidade do Rio de Janeiro. 

Os principais cursos d’água da bacia são: Rio Irajá, com 7.200 m de extensão e foz 

na Baía de Guanabara; e o Canal da Penha, canal artificial com 3.800 m de 

extensão, construído com a função de coletar as águas dos cursos d’água da 

bacia e encaminhá-las à Baía de Guanabara. Este canal possui dois tramos com 

dois exutórios: O tramo esquerdo, com deságüe no Canal do Rio Irajá, e o tramo 

direito, com deságüe na Baía de Guanabara. 

A Figura 7.24 apresenta a localização da bacia do rio Irajá no mapa das bacias 

hidrográficas. A Figura 7.25 apresenta a bacia do rio Irajá sobre foto aérea. 

Caracterização da Rede de Macrodrenagem 

 

Figura 7.25 – Localização Bacia do rio Irajá e canal da Penha sobre foto aérea 

A Figura 7.26 apresenta elementos urbanos de destaque na bacia do rio Irajá e 

do canal da Penha. 



 

 

 

Figura 7.26 – Elementos urbanos de destaque na Bacia do rio Irajá e canal da Penha.

O Rio Irajá tem seus formadores nos morros do Juramento e do Sapê, na zona 

norte do município, nos bairros de Vicente de Carvalho e Vaz Lobo. Os talvegues 

de seus formadores escoam em galeria fechada em uma região de urbanização 

consolidada, convergindo para uma galeria sob a Rua Jucari, no bairro de Irajá, a 

partir de onde o curso d’água recebe a denominação 

aparecendo como canal aberto a partir da travessia sob a Av. Automóvel Clube, 

na altura da Estação Irajá do Metrô. Ao todo, o Rio Irajá

de 7.200 m, todo em canal aberto, desde a Av. Automóvel Clube até sua foz, n

Baía de Guanabara, na altura da Ilha do Governador. 

O Rio Irajá tem por principais afluentes o Rio das Bicas, na margem esquerda, e 

os Rios Quitungo, Arapogi e Canais Castelo Branco e da Penha, na margem 

direita. 

O Rio das Bicas tem sua nascente em área de urbanização consolidada, através 

de galerias que convergem para um canal aberto, a partir do qual o curso d’água 

recebe essa denominação. Seu curso aberto tem 520 m de extensão, em canal de 

concreto, em fundos de lotes, sem via de serviço para acesso ao
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O Rio Irajá tem seus formadores nos morros do Juramento e do Sapê, na zona 

de Vicente de Carvalho e Vaz Lobo. Os talvegues 

de seus formadores escoam em galeria fechada em uma região de urbanização 

consolidada, convergindo para uma galeria sob a Rua Jucari, no bairro de Irajá, a 

partir de onde o curso d’água recebe a denominação de Rio Irajá, somente 

aparecendo como canal aberto a partir da travessia sob a Av. Automóvel Clube, 

na altura da Estação Irajá do Metrô. Ao todo, o Rio Irajá percorre uma extensão 

m, todo em canal aberto, desde a Av. Automóvel Clube até sua foz, na 

O Rio Irajá tem por principais afluentes o Rio das Bicas, na margem esquerda, e 

os Rios Quitungo, Arapogi e Canais Castelo Branco e da Penha, na margem 

de urbanização consolidada, através 

de galerias que convergem para um canal aberto, a partir do qual o curso d’água 

m de extensão, em canal de 

concreto, em fundos de lotes, sem via de serviço para acesso ao rio. Seu deságue 

se dá na margem esquerda do Rio Irajá, logo a jusante da travessia deste sob a 

Estrada Padre Roser. 

O Rio Quitungo nasce no Morro do Juramento, em região de densa urbanização, 

e escoa em galeria por cerca de 650 m até emergir em canal abe

Av. Meriti, no bairro de Vila Kosmos. A partir daí, o curso d’água segue em canal 

em concreto, primeiramente ao longo da Av. Meriti e Rua Oliveira Belo, até a 

travessia sob a Av. Braz de Pina, onde passa a escoar em fundos de lotes até 

desaguar na margem direita do Rio Irajá, no trecho ao longo da Rua Antônio 

João. Sua extensão total é de 3.500 m.

O Rio Arapogi tem sua nascente no morro do Sereno, escoando ao longo de 

galerias fechadas, em região de urbanização consolidada, até emergir como

aberto em meio a um quarteirão residencial no bairro de Brás de Pina, próximo à 

Rua Bento Cardoso e ao ramal Gramacho da Flumitrens. Após a travessia sob a 

linha férrea, o curso d’água escoa em canal em concreto, ao longo da Av. 

Arapogi, por 1.100 m de extensão, até desaguar na margem direita do Rio Irajá, 

no trecho ao longo da Av. Schutz Wenk. Ao todo, o Rio Arapogi percorre cerca de

1.400 m desde o ponto em que emerge como canal aberto até a sua foz.

O Canal Castelo Branco tem 1.100 m de extensão e

mesmo nome no bairro de Brás de Pina, na área de baixada da bacia do Rio Irajá, 

desaguando na margem direita deste, cerca de 200

sob a Av. Brasil. A sua margem esquerda é caracterizada pela Comunidade Brá

de Pina e, a margem direita, é ocupada por lotes industriais.

O Canal da Penha é um canal artificial implantado ao longo da Ave

com cerca de 3.800 m de extensão, com a finalidade de receber os escoamentos 

dos cursos d’água da bacia e encaminh

tem dois pontos de deságue, um no Rio Irajá, e outro na Baía de Guanabara, na 

Praia de Ramos. Por esse motivo, neste estudo foram adotadas as nomenclaturas 

de Tramo Irajá e Tramo Baía de Guanabara, para definir os

escoam, respectivamente, para esses dois corpos d’água. O divisor de águas 

entre os dois tramos foi adotado no ponto de cota de fundo mais alta do Canal 

da Penha, localizado a aproximadamente 1.500
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O Rio Arapogi tem sua nascente no morro do Sereno, escoando ao longo de 

galerias fechadas, em região de urbanização consolidada, até emergir como canal 

aberto em meio a um quarteirão residencial no bairro de Brás de Pina, próximo à 

Rua Bento Cardoso e ao ramal Gramacho da Flumitrens. Após a travessia sob a 

linha férrea, o curso d’água escoa em canal em concreto, ao longo da Av. 

de extensão, até desaguar na margem direita do Rio Irajá, 

no trecho ao longo da Av. Schutz Wenk. Ao todo, o Rio Arapogi percorre cerca de 

m desde o ponto em que emerge como canal aberto até a sua foz. 

m de extensão e escoa ao longo da rua de 

mesmo nome no bairro de Brás de Pina, na área de baixada da bacia do Rio Irajá, 

desaguando na margem direita deste, cerca de 200 m a montante da travessia 

sob a Av. Brasil. A sua margem esquerda é caracterizada pela Comunidade Brás 

de Pina e, a margem direita, é ocupada por lotes industriais. 

O Canal da Penha é um canal artificial implantado ao longo da Avenida Brasil, 

m de extensão, com a finalidade de receber os escoamentos 

dos cursos d’água da bacia e encaminhá-los para a Baía de Guanabara. Esse canal 

tem dois pontos de deságue, um no Rio Irajá, e outro na Baía de Guanabara, na 

Praia de Ramos. Por esse motivo, neste estudo foram adotadas as nomenclaturas 

de Tramo Irajá e Tramo Baía de Guanabara, para definir os trechos do canal que 

escoam, respectivamente, para esses dois corpos d’água. O divisor de águas 

entre os dois tramos foi adotado no ponto de cota de fundo mais alta do Canal 

da Penha, localizado a aproximadamente 1.500 m da Baía de Guanabara e 
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2.300 m do Rio Irajá, em uma seção localizada na altura da Estação de 

Tratamento de Esgotos Penha, da CEDAE. 

O Tramo Irajá, com 2.300 m de extensão, tem por afluentes o Canal Gruçaí e o 

Rio Escorremão, em sua margem esquerda. Neste trecho, a margem esquerda é 

caracterizada por ocupação residencial e, a margem direita, pela Marinha do 

Brasil – Centro de Instrução Almirante Alexandrino. 

O tramo Baía de Guanabara do Canal da Penha tem 1.500 m de extensão e tem 

por afluente o Rio Nunes, em sua margem direita. A margem esquerda desse 

trecho é ocupada pelo Centro de Instrução da Marinha e, a margem direita, tem 

ocupação mista, destacando-se a Estação de Tratamento de Esgotos Penha, da 

CEDAE, e o conjunto residencial IAPI – Instituto de Aposentadorias e Pensões dos 

Industriários. 

O Rio Escorremão é o principal canal de macrodrenagem do bairro da Penha, 

com 4.000 m de extensão e deságue no tramo Irajá do Canal da Penha. Seu 

talvegue tem início em uma região de pedreiras localizada na Serra da 

Misericórdia, no bairro de Engenho da Rainha, na cota aproximada de 130 m. Seu 

curso passa a ter a denominação de Rio Escorremão a partir da Galeria da Rua 

Angra dos Reis, no bairro da Penha, seguindo, depois, pelas ruas Ipojuca e Nevio 

dos Santos, e emergindo em canal aberto na Estrada José Rucas e Rua 

Engenheiro Francisco Passos. Após a travessia sob a Av. Braz de Pina e Linha 

Férrea da Flumitrens – Ramal Gramacho, o Rio Escorremão escoa os seus 1500 m 

finais através de galeria ao longo da Rua Belisário Pena, até desaguar no Canal da 

Penha. 

O Canal Gruçaí tem 900 m de extensão e escoa em seção aberta, em calha de 

concreto, ao longo da Rua de mesmo nome, na área de baixada do Bairro da 

Penha, e desaguando na margem esquerda do Canal da Penha, no tramo Irajá. 

O Rio Nunes, com 4.200 m de extensão, é o principal canal de macrodrenagem 

do bairro de Olaria. Tal como o Rio Escorremão, o Rio Nunes apresenta duas 

configurações bastante distintas a montante e a jusante da Linha Férrea da 

Flumitrens (Ramal Gramacho): o tramo a montante é caracterizado por altas 

declividades e por trechos intercalados de canal aberto e galeria fechada, ao 

longo da Rua Ministro Moreira e Av. Darcy Bittencourt Costa; o tramo a jusante 

da Flumitrens escoa em área de baixada, todo em galeria fechada, ao longo da 

Rua Dr. Nunes, até o deságue no tramo Baía de Guanabara do Canal da Penha. 

Locais com risco de inundação 

 Rio Irajá: 

• Travessia sob a Estrada Coronel Vieira, no trecho canalizado ao longo da Av. 

Pastor Miranda Pinto; 

• Travessia sob a Estrada Padre Roser e confluência com o Rio Bicas; 

• Todo o trecho em canal ao longo da rua Eng. Francelino Mota e Rua Antônio 

João, a jusante da Av. Meriti, até a linha férrea – Ramal Gramacho; 

• Travessia sob a linha férrea – Ramal Gramacho; 

 Rio Quitungo: 

• Todo o trecho em canal ao longo da Av. Meriti, a jusante da Av. Automóvel 

Clube, até a Av. Vicente de Carvalho; 

• Travessia sob a Praça Aquidauana e Av. Vicente de Carvalho; 

• Trecho em meio de quadra entre a Av. Brás de Pina e a Rua do Quitungo, 

particularmente no trecho logo a jusante da faixa non-aedificanti linha de 

transmissão; 

• Todo o trecho de ocupação irregular na foz – Comunidade “Chega-Mais”. 

 Rio Arapogi: 

• Trecho em canal aberto ao longo da Av. Arapogi, até a Rua Iricume e travessia 

sob a Rua Iricume. 

 Rio Escorremão: 

• Travessia sob a Linha Férrea – Ramal Gramacho. 
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 Canal Gruçaí: 

• Toda a sua extensão ao longo da Rua Gruçaí, bem como na via paralela a 

esta, Rua Jacurutã, e transversais. Também no trecho da Av. Brasil onde se dá 

o desemboque do canal Gruçaí no Canal da Penha. 

 Rio Nunes: 

• Trecho em galeria ao longo da Rua Ministro Moreira; 

• Trecho em galeria na Av. Darcy Bittencourt Costa; 

• Trecho em canal a montante da Rua Uranos; 

• Trecho em galeria entre a Rua Uranos e a linha férrea – Ramal Gramacho. 

Tratamento dos déficits na bacia do Rio Irajá/Canal da Penha 

As alternativas avaliadas foram concebidas de modo a equilibrar as vazões 

afluentes e capacidades hidráulicas das seções. Além do equilíbrio de déficits, na 

recomendação da alternativa a ser implantada buscou-se também o 

restabelecimento e adequação dos escoamentos nos trechos de canal 

assoreados, nas restrições pontuais ao escoamento e nas áreas de ocupação 

irregular. 

A alternativa recomendada para a adequação da macrodrenagem na bacia do 

Canal da Penha e Rio Irajá engloba a implantação de doze pontos de reservação e 

a adequação da capacidade hidráulica das calhas e ajuste de travessias quando 

necessárias.  

A Tabela 7-14 apresenta os reservatórios propostos para a bacia do rio Irajá e 

canal da Penha e a Tabela 7-15 as canalizações propostas. A Figura 7.27 

apresenta a localização das intervenções em planta e as Tabelas 7-16 e 7-17 o 

custo dos reservatórios e canalizações respectivamente. 
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Tabela 7-14 – Características dos Reservatórios propostos na Bacia do Rio Irajá- Canal da Penha. 

 

SIGLA NOME CURSO D'ÁGUA ENDEREÇO TIPO 
ÁREA DE 

DRENAGEM 
TOTAL (km²)

ÁREA DE 
DRENAGEM 

PARCIAL (km²)

ÁREA PARA 
IMPLANTAÇÃO 

(m²)

PROFUNDIDADE 
(m)

VOLUME (m³) 
Qp entrada 

(m³/s)
Qp saída 

(m³/s)
Eficiência 

(%)

RI-1 RIO IRAJÁ Rio Irajá Av. Pastor Miranda Pinto x Estrada Cel. Vieira
Off-Line, 
Tamponado

1,87 1,87 3.000 15 45.000 20,8 0,6 97%

RI-2 PADRE ROSER Rio Irajá Estrada Padre Roser x Rua Monte Santo
Off-Line, 
Tamponado

5,04 0,8 2.700 15 40.000 16,8 0,8 95%

RB-1 RIO DAS BICAS Rio das Bicas Estrada Padre Roser x R. Barroso Pereira
Off-Line, 
Tamponado

2,37 2,37 2.300 15 35.000 22,0 0,5 98%

RQ-1 VICENTE CARVALHO Rio Quitungo Av. Automóvel Clube x Rua Tupiniquins
Off-Line, 
Tamponado

0,56 0,56 7.000 4,5 35.000 6,2 0,2 97%

RQ-2 CARIOCA SHOPPING Rio Quitungo Av. Meriti, estacionamento do Carioca Shopping
Off-Line, 
Tamponado

2,03 1,47 10.000 5 50.000 15,2 0,4 97%

RQ-3 RIO QUITUNGO Rio Quitungo Estrada do Quitungo x Rua Líbia Off-Line, Aberto 4,33 2,3 12.000 5 60.000 24,5 0,4 98%

RQ-4 MTR TRANSPORTES Rio Quitungo Pça Almirante Luiz Maria Piquet
Off-Line, 
Tamponado

5,43 1,1 3.000 13 40.000 15,4 0,6 96%

RQI-1
CONFLUENCIA 
QUITUNGO-IRAJÁ

Confluência Rios 
Quitungo / Irajá

Favela Chega Mais - Rua Abadie Faria Rosa x Rua 
Oliveira Neto

Off-Line, Aberto 11,92 1,45 10.000 5 50.000 24,4 0,6 98%

RE-2 IBIAPINA Rio Escorremão Rua Nicarágua x Linha Férrea - Ramal Gramacho
Off-Line, 
Tamponado

2,29 2,29 1.300 27 35.000 20,3 0,2 99%

RN-
existente

NUNES Rio Nunes Rua Ministro Moreira de Abreu On-line, aberto 0,77 0,77 9.779 3,5 29.340 8,6 1,7 80%

RN-1
PÇA CLOMIR TELES 
CERBINO

Rio Nunes
Av. Darcy Bittencourt Costa x Praça Clomir Teles 
Cerbino

Off-Line, 
Tamponado

1,64 0,87 2.500 20 50.000 16,6 1,2 93%

RN-2 PÇA BELMONTE Rio Nunes Rua Delfim Carlos x Pça Belmonte
Off-Line, 
Tamponado

2,81 1,17 1.850 22 40.000 16,5 1,2 93%

RESERVATÓRIOS PROPOSTOS NA BACIA DO PENHA/IRAJÁ
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Tabela 7-15 – Características das Canalizações propostas na bacia do Rio Irajá – Canal da Penha. 

 

CURSO D'ÁGUA Trecho
Seção Inicial - 

Seção Final
Descrição EXTENSÃO SEÇÃO TIPO REVESTIMENTO

Rio Arapogi 1 A-01 a A-09
Implantar galeria de reforço na Av. Arapogi, entre a Avenida 
Antenor Navarro e o Rio Irajá

230
 Seção da galeria 5,2 x 2,5 = 12,5m²; i=0,0004m/m. Capacidade Hidráulica 

considerando o efeito da maré = 18 m³/s
Concreto

Rio Arapogi 2 A-09 a A-36
Implantar galeria de reforço na Av. Arapogi, entre a Linha Férrea e 
a Avenida Antenor Navarro

845  Seção da galeria: 3,0 x 1,2=3.6m²; i=0,0030m/m; Cap. Hidr.= 8 m³/s Concreto

Canal Castelo 
Branco

1 CB-2 a CB-6
Implantar galeria de reforço na Rua Castelo Branco, entre a Rua 
Iguaperiba e a galeria de desemboque

500
 Seção da galeria 1.8 x 1.5 = 2.7m²; i=0,0005/m. Capacidade Hidráulica 

considerando o efeito da maré = 2.5 m³/s
Concreto

Canal Castelo 
Branco

2 CB-6 a CB-7 Abertura da seção da travessia sob a Rua Iguaperiba 14 Alteamento da travessia em 0,5 m Concreto

Rio Escorremão 1 E-17 a E-01 Projeto Existente: Implantar Galeria de Reforço na Braz de Pina Seção retangular 3,6 x 1,8=6,5m²; i=0,0030m/m; Cap. Hidr.=20,0m³/s Concreto

Rio Escorremão 2 E-19 a E-17
Projeto Existente: Implantar galeria de reforço sob a Rua Braz de 
Pina direcionando a vazão excedente para a nova galeria de reforço 
a ser implantada na Rua Conde de Agrolongo

Seção da galeria sob a linha férrea: 3,2 x 1,8=5,75m²; i=0,0050m/m; Cap. 
Hidr.=20 m³/s

Concreto

Canal GruçaÍ 1 G-27 a G-01
Implantar galeria de reforço sob a Rua Jacurutã, absorvendo 
metade da vazão afluente ao canal existente.

695
Seção retangular 2,0x2,0=4,0m²; i=0,0025m/m; Cap. Hidr.=7 m³/s 

(considerando a influência da maré)
Concreto

Rio Nunes 1 PV-161 a PV-23
Implantar Galeria de reforço sob a Rua Eleotério Motta 
direcionando a vazão excedente até a Rua Firmino Gameleira, 
seguindo pela Rua Vila Claudionor até o Canal da Penha.

1200
 Seção retangular: 4,0x1,5=6,0m²; i=0,0015m/m; Cap. Hidr. = 8m³/s 

(considerando a influência da maré)
Concreto

CANALIZAÇÕES PROPOSTAS NA BACIA DO PENHA/IRAJÁ

1830



 

 

 

Figura 7.27 – Mapa

 

Mapa de localização das intervenções propostas na Bacia do Rio Irajá e Canal da Penha
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anal da Penha. 
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Tabela 7-16 – Custo das Intervenções propostas na bacia do rio Irajá e Canal da Penha – Reservatórios. 

 

SIGLA NOME
CURSO 
D'ÁGUA

TIPO
ÁREA DE 

DRENAGEM 
TOTAL (m²)

ÁREA DE 
DRENAGEM 

PARCIAL 
(m²)

H (m)
VOLUME 

(m³)
CUSTO (R$)

RI-1 RIO IRAJÁ Rio Irajá
Off-line, 
tamponado

1.87 1.87 15.0 45,000 29,399,617.92R$             

RI-2
PADRE 
ROSER

Rio Irajá
Off-line, 
tamponado

5.04 0.80 15.0 40,000 26,132,993.70R$             

RB-1
RIO DAS 
BICAS

Rio das 
Bicas

Off-line, 
tamponado

2.37 2.37 15.0 35,000 22,866,369.49R$             

RQ-1
VICENTE 
CARVALH
O

Rio 
Quitungo

Off-line, aberto 0.56 0.56 4.5 35,000 12,876,091.95R$             

RQ-2
CARIOCA 
SHOPPING

Rio 
Quitungo

Off-line, 
tamponado

2.03 1.48 5.0 50,000 32,666,242.13R$             

RQ-3
RIO 
QUITUNGO

Rio 
Quitungo

Off-line, aberto 4.33 2.86 5.0 60,000 22,073,300.49R$             

RQ-4
MTR 
TRANSPO
RTES

Rio 
Quitungo

Off-line, aberto 5.43 2.57 13.0 40,000 14,715,533.66R$             

RQI-1
CONFLUE
NCIA 
QUITUNGO-
IRAJA

Confuência 
Rios 
Quitiungo / 
Irajá

Off-line, aberto 11.92 8.55 5.0 50,000 18,394,417.08R$             

RA-1
RIO 
ARAPOGI

Rio Arapogi
Off-line, 
tamponado

1.20 1.20 18.0 25,000 16,333,121.06R$             

RE-1
PÇA 
PANAMERI
CANA

Rio 
Escorremão

Off-line, 
tamponado

2.29 2.29 15.0 20,000 13,066,496.85R$             

RN-1
PÇA 
CLOMIR 
TELES 
CERBINO

Rio Nunes
Off-line, 
tamponado

1.64 1.64 20.0 50,000 32,666,242.13R$             

RN-2
PÇA 
BELMONT
E

Rio Nunes
Off-line, 
tamponado

2.81 1.18 22.0 40,000 26,132,993.70R$             

490,000 179,124,566.41R$           TOTAL RESERVATÓRIOS

Rua Itabira x Rua Bendo 
Cardoso

Rua Belisário Pena x Praça 
Panamericana

Av. Darcy Bittencourt Costa x 
Praça Clomir Teles Cerbino

Rua Delfim Carlos x Praça 
Belmonte

BACIA DO PENHA-IRAJÁ

RESERVATÓRIOS

ENDEREÇO

Rua Jucari x Av. Automóvel 
Clube

Estrada Padre Roser x Rua 
Monte Santo

Av. Automóvel x Rua 
Tupiniquins

Av. Meriti, estacionamento do 
Carioca Shopping

Estrada do Quitungo x Rua 
Líbia

Pça Almirante Luiz Maria 
Piquet

Estrada Padre Roser x R. 
Barroso Pereira

Pavela Chega Mais - Rua 
Abadie Faria Rosa x Rua 
Oliveira Neto
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Tabela 7-17 – Custo das Intervenções propostas na bacia do rio Irajá e canal da Penha – Canalizações. 

 

 

TRECHO
EXTENSÃO 

(m)
TIPO CUSTO (R$)

Trecho 1 480 Ampliação 1.842.118,76R$               

Trecho 2 10 Ampliação 38.377,47R$                    

Trecho 3 140 Galeria de reforço 810.816,75R$                  

Trecho 1 500 Galeria de reforço 2.895.774,11R$               

Trecho 2 14 Ampliação 53.728,46R$                    

Trecho 1 595 Galeria de reforço 3.445.971,19R$               

4.139,0 9.086.786,74R$               

188.211.353,16R$       

Rio Arapogi
Implantar galeria de reforço na Av. Arapogi, entre a 
a rua Iricume e a Rua Içapó

Galeria de reforço. Seção da galeria: 2,5 x 
1,0=2,5m²; i=0,0057m/m; Cap. Hidr.= 6 

m³/s

Canal Castelo Branco
Abertura da seção da travessia sob a Rua 
Iguaperiba

Alteamento da travessia em 0,5 m

Canal Castelo Branco
Implantar galeria de reforço na Rua Castelo 
Branco, entre a Rua Iguaperiba e a galeria de 
desemboque

 Seção da galeria 1,6 x 1,5 = 2,4m²; 
i=0,0005/m. Capacidade Hidráulica 

considerando o efeito da maré = 2,0 m³/s

Rio Arapogi
Abertura da seção da travessia sob a Rua 
Tailândia

Seção retangular com B=6,0m; h=1,6m; 
A=9,6m²; i=0,0028m/m. Capacidade 

Hidráulica = 24,0 m³/s

Rio Arapogi
Adequação hidráulica da seção no trecho entre a 
galeria de desemboque e a Rua Tailândia

 Seção retangular B=6,5m; h=2,5m; 
i=0,0030m/m; A=16,3m². Capacidade 

Hidráulica considerando o efeito da maré = 
36,0 m³/s

CANALIZAÇÕES

CURSO D'ÁGUA DESCRIÇÃO SEÇÃO

BACIA DO PENHA-IRAJÁ

TOTAL CANALIZAÇÕES + RESERVATÓRIOS

Canal Gruçaí
Implantar galeria de reforço sob a Rua Jacurutã, 
absorvendo metade da vazão afluente ao canal 
existente.

Seção retangular 3,4x2,0=6,8m²; 
i=0,0028m/m; Capacidade Hidráulica 

considerando o efeito da maré =12,4 m³/s

TOTAL CANALIZAÇÕES
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Bacia do Rio Lucas 

 

Figura 7.28 – Localização da Bacia do Rio Lucas. 

A bacia do rio Lucas drena uma área de 4,95 km², tendo como limites: ao norte o 

município de Duque de Caxias; ao Leste a Baía da Guanabara; ao sul a bacia do 

Canal da Penha/Irajá e a oeste a bacia do Acari. A bacia é formada basicamente 

por um único curso d’água que é o próprio rio Lucas que deságua no rio São João 

de Meriti que, em seguida deságua na Baia da Guanabara. Drena totalmente o 

bairro Parada de Lucas e parcialmente o bairro de Cordovil, localizados na 

Macroárea de ocupação incentivada segundo Plano Diretor de Desenvolvimento 

sustentável da cidade DO Rio de Janeiro. 

Cerca de 15% da área de drenagem da bacia do Rio Lucas são áreas de 

manguezais nas proximidades da sua foz. O restante da bacia encontra-se 

completamente urbanizado com ocupação residencial, comércio, indústrias e 

serviços. 

A Figura 7.28 apresenta a localização da bacia hidrográfica do rio Lucas no mapa 

das macrorregiões de drenagem da cidade do Rio de Janeiro e a Figura 7.29 

apresenta a bacia hidrográfica sobre foto aérea. 

Caracterização de Rede de Macrodrenagem 

 

Figura 7.29 – Localização da Bacia do Rio Lucas sobre foto aérea. 

A Figura 7.30 apresenta elementos urbanos de destaque na bacia do rio Lucas. 
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Figura 7.30 – Elementos urbanos de destaque na Bacia do rio Lucas. 

O Rio Lucas tem talvegue de aproximadamente 4.500 m e tem início na Praça São 

João Berchmans, seguindo pela Rua Cordovil em trecho de galeria com 

aproximadamente 1.240 m até encontrar a Avenida Brasil por onde segue por 

mais 620 m até atravessá-la e encontrar o trecho em canal aberto. 

Após o desemboque da galeria próximo à Rua Treze, o rio passa a escoar em um 

canal aberto com paredes em gabião até a Rua Democracia, percorrendo mais 

420 m. A jusante desta travessia o canal existente encontra-se em leito natural 

até desembocar no Canal de Meriti após percorrer mais 1.380 m. 

Na região próxima a sua foz, o Rio Lucas recebe diversos canais de drenagem 

devido à topografia plana com bastante vegetação e baixíssimas declividades, 

favorecendo o assoreamento e a limitação do escoamento. 

Locais com risco de inundação 

A identificação das áreas de inundação foi realizada através de investigação em 

campo, onde foram realizadas entrevistas com moradores e observadas as 

marcas de inundação nas edificações. Os pontos mais críticos registrados na 

bacia do Rio Lucas foram: 

• No trecho da Estrada da Água Grande entre a Rua Ribatejo e a Praça São João 

Berchmans; 

• Na confluência das duas galerias fechadas, próximo ao trecho de canal 

aberto do Rio Lucas. 

Tratamento dos déficits na bacia do Rio Lucas 

A alternativa selecionada foi a que apresentou maior eficiência ao equilibrar as 

vazões afluentes e capacidades hidráulicas das seções. Além do equilíbrio de 

déficits, buscou-se também o restabelecimento e adequação dos escoamentos 

nos trechos de canal assoreados, nas restrições pontuais ao escoamento e nas 

áreas de ocupação irregular. Foram propostos três reservatórios na bacia do Rio 

Lucas, com aproximadamente 93.000 m³ no total. As obras lineares, por sua vez, 

totalizam aproximadamente 2.000 m de extensão. 

Com a implantação das medidas recomendadas, prevê-se que a rede de 

macrodrenagem da bacia do Rio Lucas seja capaz de comportar as vazões de 

projeto para o Tempo de Recorrência TR = 25 anos. 

A Figura 7.31 apresenta a localização desses trechos no mapa da bacia 

hidrográfica. 

ESTAÇÃO PARADA 
DE LUCAS

MANGUEZAL DO LUCAS

AGÊNCIA DO IBGE –
INSTITUTO BRASILEIRO 
DE GEOGRAFIA E 
ESTATÍSTICA



 

 

 

Figura 7.31 – Locais com risco de inundação na bacia do Rio Lucas

A Figura 7.32 apresenta a localização das intervenções propostas

Bacia Hidrográfica. A Tabela 7-18 apresenta os reservatórios propostos

7-19, as canalizações propostas e a Tabela 7-20 o custo das intervenções 

propostas 

 

 
na bacia do Rio Lucas. 

apresenta a localização das intervenções propostas no Mapa da 

apresenta os reservatórios propostos, a Tabela 

o custo das intervenções 
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Tabela 7-18 – Características dos Reservatórios propostos na Bacia do Rio Lucas. 

 

Tabela 7-19 – Características das Canalizações propostas na Bacia do Rio Lucas. 

 

 

SIGLA NOME CURSO D'ÁGUA ENDEREÇO TIPO 
ÁREA DE 

DRENAGEM 
TOTAL (km²)

ÁREA DE 
DRENAGEM 

PARCIAL (km²)

ÁREA PARA 
IMPLANTAÇÃO 

(m²)

PROFUNDIDADE 
(m)

VOLUME (m³) 
Qp entrada 

(m³/s)
Qp saída 

(m³/s)
Eficiência 

(%)

RLc-01 BERCHMANS
Galeria da Rua 
Cordovil

Praça São João Berchmans
Off-Line, 
Tamponado, por 
bombeamento

0,48 0,48 3.300 10 33.000 8,6 0,5 94%

RLc-02 CORDOVIL
Galeria da Rua 
Cordovil

Praça Vereador Luis Carlos Aguiar
Off-Line, 
Tamponado, por 
bombeamento

0,73 0,25 2.500 12 30.000 4,8 0,4 92%

RLc-03 IBGE
Galeria da Rua 
Cordovil

Rua Cordovil x Rua Japuanga
Off-Line, Aberto, por 
bombeamento

1,11 0,38 5.000 6 30.000 6,4 0,5 92%

RESERVATÓRIOS PROPOSTOS NA BACIA DO RIO LUCAS

CURSO D'ÁGUA Trecho
Seção Inicial - 

Seção Final
Descrição EXTENSÃO SEÇÃO TIPO REVESTIMENTO

Rio Lucas 1 -
Galeria da Estrada da Água Grande até a Rua 
Ribatejo

199
Substituição da galeria existente para outra com: Seção: D=1,2m; A=1,13m²; 

i=0,0090m/m
Concreto

Rio Lucas 2 -
Galeria da Estrada da Água Grande, entre a Rua 
Ribatejo até a Praça São João Berchmans

321
Substituição da galeria existente para: Seção retangular: B=3,0m; h= 1,2m; 

A=3,6m²; i=0,0060m/m
Concreto

Rio Lucas 3 - Trecho em galeria na Rua Japuanga 64
Substituição da galeria existente por outra com: Seção: B=4.15m; h=1,5m; 

A=6.2m²; i=0,0010m/m
Concreto

Rio Lucas 4 Lc-14
Trecho entre a Linha Férrea e o início do trecho 
aberto do Rio Lucas

85
Substituição da galeria existente por outra com: Seção: B=10,0m; h=1,8m; 

A=18,0m²; i=0,0007m/m
Concreto

Rio Lucas 5 Lc-01 a Lc-09
Trecho a jusante da Rua Democracia até a foz do Rio 
Lucas

1.286

Trecho em canal natural e várzea ocupada pontualmente. Adequar a seção 
natural através do alargamento do canal e estabilização das margens com 

gabião. Implantação de via-parque ao longo das margens do canal para evitar a 
ocupação e urbanização destas áreas. Seção trapezoidal em gabião e fundo 

natural com: B=26,0m,  H=1,7m a 1,9m, Talude 1V:2H e i=0,0004m/m.

Margens em 
gabião e leito 

natural

OBRAS LINEARES PROPOSTAS NA BACIA DO RIO LUCAS



 

 

 

Figura 7.

 

.32 – Mapa de localização das intervenções propostas na bacia do rio Lucas. 
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Tabela 7-20 – Custo das Intervenções propostas na Bacia do Rio Lucas – Reservatórios e Canalizações. 

 

SIGLA NOME CURSO D'ÁGUA TIPO
ÁREA DE 

DRENAGEM 
TOTAL (m²)

ÁREA DE 
DRENAGEM 

PARCIAL (m²)
H (m) VOLUME (m³) CUSTO (R$)

RLC-1 CORDOVIL Rio Lucas
Off-line, 
fechado

0,73 0,73 10,0 30.000 19.599.745,28R$           

30.000 19.599.745,28R$           

TRECHO
EXTENSÃO 

(m)

CAPACIDADE 
PROJETADA 

(m³/s)
TIPO CUSTO (R$)

Trecho 1 199 2,9 Adequação 1.152.518,10R$             

Trecho 2 321 10,0 Adequação 1.859.086,98R$             

Trecho 3 64 8,6 Adequação 370.659,09R$                

Trecho 4 85 28,0 Adequação 492.281,60R$                

Trecho 5 1286 45 a 55 Adequação 4.935.343,17R$             

584,0 8.809.888,92R$             

28.409.634,20R$      

TOTAL CANALIZAÇÕES

TOTAL CANALIZAÇÕES + RESERVATÓRIOS

Rio Lucas
Trecho entre a Linha Férrea e o 
início do trecho aberto do Rio 
Lucas

Seção retangular: B=10,0m; h=1,8m; 
A=18,0m²; i=0,0007m/m

Rio Lucas
Trecho a jusante da Rua 
Democracia até a foz do Rio 
Lucas

Trecho em canal natural e várzea 
ocupada pontualmente. Adequar a 

seção natural através do alargamento 
do canal e estabilização das margens 

com gabião. Implantação de via-parque 
ao longo das margens do canal para 

evitar a ocupação e urbanização destas 
áreas. Seção trapezoidal em gabião e 
fundo natural com: B=26,0m,  H=1,7m 
a 1,9m, Talude 1V:2H e i=0,0004m/m.

Rio Lucas

Galeria da Estrada da Água 
Grande, entre a Rua Ribatejo 
até a Praça São João 
Berchmans

Seção retangular: B=3,0m; h= 1,2m; 
A=3,6m²; i=0,0060m/m

Rio Lucas
Trecho em galeria na Rua 
Japuanga

Seção: B=4,1m; h=1,5m; A=6.2m²; 
i=0,0010m/m

CURSO D'ÁGUA DESCRIÇÃO SEÇÃO

Rio Lucas Galeria da Estrada da Água 
Grande até a Rua Ribatejo

Seção circular: D=1,2m; A=1,13m²; 
i=0,0090m/m

CANALIZAÇÕES

BACIA DO RIO LUCAS

RESERVATÓRIOS

ENDEREÇO

Praça Vereador Luiz Carlos 
Aguiar

TOTAL RESERVATÓRIOS
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Bacia do Rio Acari 

 

Figura 7.33 – Localização da bacia do rio Acari. 

A bacia hidrográfica do Rio Acari está localizada na região norte do município do 

Rio de Janeiro. O Rio Acari é tributário da margem direita do Canal de Meriti que, 

por sua vez, deságua na Baía da Guanabara. 

A Figura 7.33 apresenta a localização da bacia hidrográfica do canal do Rio Acari 

no mapa das macrorregiões de drenagem da cidade do Rio de Janeiro. 

Devido à sua grande área de contribuição, com mais de 140 km², e à 

complexidade de sua rede de macrodrenagem e processos hidráulico-

hidrológicos, a Bacia do Rio Acari, para a elaboração dos Estudos de Alternativas 

e Proposição de Intervenções para o Manejo das Águas Pluviais, foi sub-dividida 

em quatro áreas de estudo, a saber:  

• Alto Acari: Rios Piraquara, Caldeireiro e Catarino; 

• Médio Acari: Rios Calogi, Tingui e Arroio dos Afonsos; 

• Baixo Acari: Rios das Pedras e dos Cachorros I e II; 

• Calha do Acari: 4 trechos: Meirinho, Marangá, Sapopemba e Acari. 

A Figura 7.34 mostra a divisão da bacia do Acari por áreas de estudo. 

 

Figura 7.34 – Áreas de Estudo na Bacia do Rio Acari. 

A Figura 7.35 apresenta elementos urbanos de destaque na bacia do rio Acari. 
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Figura 7.35 – Elementos urbanos de destaque na Bacia do rio Acari. 

Bacia do Baixo Acari 

Dos quase 40 km² que compõem a área de drenagem da bacia do Baixo Acari, 

12%, aproximadamente 4,8 km² são encostas não urbanizáveis, acima da cota 

altimétrica 60 m de altitude, conforme critério definido pela Fundação Rio-Águas 

para essa classificação. A maior parte dessas áreas está localizada na cabeceira 

do Rio das Pedras. As demais áreas apresentam ocupação variada, onde há usos 

diversificados. 

A Bacia do Baixo Acari drena os bairros de Realengo, Magalhães Castro, Vila 

Valqueire, Madureira, Pavuna, Acari, Rocha Miranda, Deodoro, Marechal 

Hermes, Padre Miguel, Campo dos Afonsos e Vila Militar, localizados na 

Macroárea de ocupação incentivada, segundo Plano Diretor de Desenvolvimento 

sustentável da cidade. 

As cotas variam de 450 a 60 metros. No trecho médio, os rios da bacia do Baixo 

Acari, notadamente na sub-bacia do Rio das Pedras, apresentam declividades 

menos acentuadas, ficando, nas áreas de baixada, muito próximas a zero. Já, as 

bacias dos Rios dos Cachorros I e II localizam-se na região de baixada, 

apresentando baixas declividades em todo o seu curso. 

A variação brusca de declividade que se observa nessa bacia é particularmente 

importante no que se refere às condicionantes naturais da macrodrenagem. As 

áreas de cabeceira estão sujeitas a altas velocidades, que resultam em baixos 

tempos de concentração e elevados picos de vazão, além de forte propensão ao 

carregamento de sedimentos, decorrentes de erosão das margens. As áreas de 

baixada, por sua vez, estão sujeitas a baixas velocidades, que propiciam o 

acúmulo dos sedimentos transportados das áreas altas, causando processos de 

assoreamento e progressiva redução das capacidades de escoamento dos cursos 

d’água. 

A área urbanizada, atualmente estabilizada, no que se refere à superfície 

ocupada, formou-se de maneira irregular, pela ocupação de encostas e várzeas 

que provocaram restrições ao escoamento, seja por construções ou por vias de 

fundo de vale que, na maior parte dos casos, foi associada à retificação ou 

confinamento dos cursos d’água em galerias, com significativo aumento das 

velocidades de escoamento e redução dos tempos de concentração. 

Caracterização da Rede de Macrodrenagem 

Rio das Pedras 

O Rio das Pedras é o curso d’água mais extenso da bacia do baixo Acari, com 

10.400 m de extensão, entre a nascente, no morro do Valqueire e a foz no Rio 

Acari. Quase todo o seu curso se dá em área urbana, exceto o trecho inicial. 

O rio escoa quase todo, em canal de concreto nos fundos de lotes, com 

construções em ambas as margens. Seus principais afluentes são os rios 

Orfanato, Ninguém, Timbó Superior e Sanatório, pela margem direita, e Fontinha 

pela margem esquerda. 

A partir de sua nascente, o Rio das Pedras percorre 1 km em seção aberta, 

natural, em meio de quadra, até penetrar na área urbanizada, na altura da Rua 

Urucuia, em galeria fechada, seguindo assim por 850 m até a Rua Luis Beltrão. 

Nas imediações das Ruas Luis Beltrão e Quiririm, o Rio das Pedras reaparece em 
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seção aberta, em meio à ocupação irregular em ambas as margens. Volta a 

escoar em galeria fechada por mais 800 m ao longo das ruas Guararapes e 

Pereira Frazão, até a travessia sob a Rua Pinto Teles. No trecho de 200 m entre as 

Ruas Pinto Teles e Ana Teles, o curso d’água escoa em canal de concreto, nos 

fundos de lotes, voltando a entrar em galeria fechada sob a Rua Araçuaí, até a 

Estrada Intendente Magalhães. A jusante da Estrada Intendente Magalhães há 

um trecho de 320 m de canal em concreto, ao longo da Rua Conde de Linhares. O 

Rio das Pedras volta a escoar em meio de quadra, com ocupação irregular, no 

trecho de 1.200 m até entre a Rua Andrade Araújo e a linha férrea da Flumitrens, 

Ramal Deodoro. Nesse trecho ocorre o desemboque de três de seus principais 

afluentes, os rios: Orfanato, Ninguém e Timbó Superior, pela margem direita. 

Após a travessia sob a linha férrea, o Rio das Pedras segue canalizado, em seção 

aberta, em meio de quadra, por mais 2.100 m até cruzar o Ramal Belford Roxo da 

linha Férrea da Flumitrens. Nesse trecho ocorre o desemboque do Rio Fontinha, 

pela margem esquerda e Rio Sanatório, pela margem direita. A jusante da linha 

férrea, o Rio das Pedras percorre mais 2.500 m em canal de concreto, em meio 

de quadra até a travessia sob a Av. Brasil, seguindo assim por mais 530 m até a 

sua foz, no Rio Acari. 

Rio Cachorros I 

O Rio dos Cachorros I tem 3.450 m de extensão, nasce na altura da Estrada da 

Água Grande, no bairro de Irajá. O trecho inicial é um canal de concreto que se 

estende ao longo das Ruas Manoel de Araújo e André Filho até a travessia sob a 

Av. Brasil. Entre a Av. Brasil e a Via Dutra, o rio dos Cachorros I escoa em leito 

natural por 900 m até a área do DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura 

de Transportes. A jusante da Via Dutra, o curso d’água escoa por 1.500 m em 

canal de concreto, ao longo da Rua Ministro Artur Costa até a sua foz, na 

margem direita do rio Acari, a montante da confluência deste com o Canal do 

Meriti. 

Rio Cachorros II 

O Rio dos Cachorros II tem 3.300 m de extensão. Nasce nas galerias existentes na 

altura da Av. Automóvel Clube, nas imediações do CEASA, que ocupa a sua 

margem esquerda até a Av. Brasil. A partir da Av. Brasil, o rio dos Cachorros II 

escoa em canal aberto ao longo da Av. Tenente Rebelo até sua foz, na margem 

direita Rio Acari, aproximadamente 150 m a montante da Via Dutra. 

Locais com risco de inundação 

A bacia do rio das Pedras apresenta histórico de inundações em praticamente 

todo o seu curso. O primeiro ponto de inundação identificado localiza-se no 

bairro de Oswaldo Cruz, no trecho entre as ruas Conde de Linhares e Henrique 

Braga, onde há trechos alternados de canal e galeria, nos fundos de lotes. 

A jusante do ramal Deodoro da linha férrea da Flumitrens, na altura das Ruas 

Henrique Ferreira e Jundiaí, em Bento Ribeiro, ocorre outro ponto de inundação 

também localizado no trecho onde o rio corre pelo meio das quadras. Outros 

pontos de inundação foram observados em Rocha Miranda, na altura das Ruas 

Ururaí, dos Rubis e das Turmalinas. 

Os afluentes do Rio das Pedras também apresentam pontos de inundação. No rio 

Orfanato, a travessia sob a Rua Antonieta, em Oswaldo Cruz é um deles. 

O Rio Ninguém possui registro de inundação no trecho em galeria ao longo da 

Travessa Carlos. 

O Rio Fontinha apresenta pontos de inundação na travessia sob o Ramal Deodoro 

da linha férrea e na galeria sob a Rua Capitão Pires, em Bento Ribeiro. 

O Rio Sanatório tem registro de inundações no trecho canalizado próximo à 

estação Rocha Miranda do Ramal Belford Roxo da linha férrea. 

O Rio dos Cachorros II apresenta ponto de inundação critico próximo ao Canal do 

CEASA que, por estar próximo do entreposto de abastecimento que atende 

principalmente a Zona Norte, provoca paralisação nos serviços e perda de 

mercadorias. O Rio dos Cachorros II apresenta ainda ponto de inundação 

significativo à montante da Av. Brasil. 

Bacia do Médio Acari 

Dos 31,1 km² que compõem a área de drenagem do Médio Acari, cerca de 4 km² 

estão em encostas não urbanizáveis que apresentam declividades altas, com 
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cotas que atingem 250 m. Imediatamente a jusante das áreas de encosta, os 

cursos d’água escoam por baixadas com declividades que variam de 75 a 7 m e 

ocupação urbana consolidada. 

Caracterização da Rede de Macrodrenagem 

Uma característica importante na bacia do médio Acari é que parcela significativa 

do território é ocupada por áreas militares, principalmente ao longo do Arroio 

dos Afonsos e do Rio Calogi. 

O desafio que se apresenta para o gerenciamento da macrodrenagem na bacia 

do Médio Acari é o restabelecimento do equilíbrio entre vazões afluentes e a 

capacidade hidráulica da rede de macrodrenagem, reduzindo-se assim o risco de 

inundações. 

Locais com risco de inundação 

Os principais pontos de inundação observada são: 

• Arroio dos Afonsos: região da Av. Marechal Fontenelle e na área militar 

próximo a cabeceira da pista de vôo. 

• Rio Tingui: região da avenida marginal, denominada Av. Jambeiro entre a Rua 

Vitório Libonat e a Estrada Intendente Magalhães e também próximo a Linha 

Férrea Flumitrens - Ramal Deodoro em trecho de galeria. 

Bacia do Alto Acari 

Dos 25,2 km² que compõem a área de drenagem do Alto Acari, cerca de 8,4 km² 

são encostas não urbanizáveis em áreas que apresentam acentuadas 

declividades, com cotas altimétricas variando de 825 a 60 m. Imediatamente a 

jusante das encostas, os cursos d’água do Alto Acari escoam por baixadas, com 

cotas que variam entre 60 a 25 m, onde a urbanização encontra-se consolidada. 

Caracterização da Rede de Macrodrenagem 

O desafio que se apresenta para o gerenciamento da macrodrenagem na bacia 

do Alto Acari é o restabelecimento do equilíbrio entre vazões afluentes e a 

capacidade hidráulica da rede de macrodrenagem, reduzindo-se assim o risco de 

inundações. 

Apresenta-se, a seguir, a caracterização do curso dos rios Piraquara e seu 

principal afluente, Caranguejo, bem como dos rios Caldeireiro e Catarino: 

Rio Piraquara 

O Rio Piraquara é o mais extenso dos três afluentes do Rio Acari que compõem a 

bacia do Alto Acari. O talvegue tem aproximadamente 8.500 m, sendo que os 

primeiros 3.000 m em áreas não urbanizáveis, cujas cotas altimétricas variam 

entre 850 e 60 m. A partir de sua entrada na área urbana, o rio escoa em seção 

aberta, por 6.500 m até o desemboque no Rio Acari, na cota aproximada de 

25 m. 

Pontos de assoreamento são observados, principalmente após o desemboque de 

seu principal afluente, o Rio Caranguejo. A ocupação irregular das margens é 

observada somente na porção de montante, em um trecho onde o curso d’água 

escoa por aproximadamente 1500 m nas proximidades da Rua São Francisco. 

Rio Caranguejo 

O Rio Caranguejo é afluente da margem direita do Rio Piraquara, neste 

desaguando na altura da Av. Pontalina. Todo o seu curso está localizado no 

bairro de Realengo. Este curso d’água é caracterizado por um trecho de 

cabeceira com altas declividades, no qual, ao longo de 2.000 m de talvegue, sofre 

variação de cota de 350 a 60 m, seguido por um trecho de baixada, na extensão 

de 2.500 m, com cotas variáveis de 60 a 25 m. Todo o curso urbano do rio 

Caranguejo é canalizado. Ele entra na área urbana na altura da Comunidade 

Frederico Faulhaber, próximo à Estrada dos Teixeiras. Seu curso é entrecortado 

por vias marginais e transversais, todo em seção canalizada, aberta, em concreto. 

 

Rio Catarino 
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O Rio Catarino corre inicialmente, em um canal de concreto, desde a nascente 

até a Rua Luiza Barata, passando desse ponto a escoar por galeria fechada de 

640 m de extensão. Finda a galeria o rio passa a escoar em seção natural, entre 

residências, até a altura da Universidade Castelo Branco, ao longo da qual segue 

canalizado, em seção retangular de concreto, voltando ao canal natural logo em 

seguida. A partir da Rua Bernardo de Vasconcelos, o Rio Catarino passa a escoar 

novamente em canal aberto em concreto até a foz, exceto por um curto trecho 

de galeria ao longo da Rua Barão do Triunfo. No seu trecho final. O Rio Catarino 

sofre várias interferências restritivas ao escoamento, ocasionadas por travessias 

que provocam grande redução da seção, incluindo a travessia sob a linha férrea 

da Flumitrens. Nesse trecho, observa-se também a ocupação de ambas as 

margens por habitações subnormais, inclusive avançando sobre o leito do rio. 

No trecho localizado a jusante da travessia sob a linha férrea da Flumitrens – 

Ramal Santa Cruz até a Estrada da Água Branca, o Rio Catarino atravessa a 

Comunidade do Vintém em trecho, de aproximadamente 850 m, sendo que nos 

primeiros 500 m, o rio escoa em seção aberta, entrando em galeria fechada a 

partir da Rua Mesquita e seguindo assim até a Estrada da Água Branca. 

Rio Caldeireiro 

O Rio Caldeireiro é o menos extenso dos três afluentes do Alto Acari, com cerca 

de 2.500 m de extensão. Nasce da confluência de galerias de micro e 

macrodrenagem, escoando em seção aberta, a partir da Avenida Marechal 

Fontanelle, no bairro de Magalhães Bastos. Segue dessa forma ao longo de todo 

o curso, com exceção de um trecho em galeria, de 700 m de extensão, sob a Av. 

Duque de Caxias, já nas proximidades da foz. No trecho de aproximadamente 

1.400 m, entre a travessia sob a Rua Salustiano Silva e a foz no Rio Acari, o curso 

d’água escoa pelo bairro Vila Militar.  

Neste trecho encontram-se duas importantes travessias do Rio Caldeireiro, sendo 

a primeira sob a Av. Duque de Caxias e a segunda, sob a linha férrea da 

Flumitrens, Ramal Santa Cruz, nas proximidades da foz. Está prevista a 

construção de uma terceira travessia, por ocasião da implantação da linha de BRT 

Transolimpica, cujo traçado previsto deverá seguir paralelo à linha férrea. 

Atualmente, o rio Caldeireiro escoa em seção natural, desde a Rua Salustiano 

Silva até a Av. Duque de Caxias. Ao longo da Av. Duque de Caxias escoa por 

700 m em galeria fechada até a travessia sob a linha férrea da Flumitrens, onde 

volta a escoar em seção aberta, por cerca de 300 m, até a sua foz, no Rio Acari. 

Locais com risco de inundação 

Os principais pontos de inundação identificados são: 

• O Rio Piraquara, de modo geral, não apresenta pontos críticos de 

inundação, embora sua bacia contribua para a formação de cheias na 

bacia do Acari; 

• Na bacia do Rio Catarino, o principal ponto de inundação observado 

localiza-se na região da Rua Luisa Barata e do condomínio Limites; 

• No Rio Caranguejo, a região da Av. General Omir Vieira com Rua 

Carumbé (próximo a Favela Bairro Carumbé) é o principal ponto de 

inundação observado; 

• No rio Caldeireiro, as investigações de campo apontaram problemas de 

inundação na região entre a Rua Laranjeiras do Sul e Rua Araguaia. 

Tratamento dos déficits na bacia do Rio Acari, sub-dividida: 

1) Desassoreamento do trecho baixo do Rio Acari, para restituição da 

capacidade hidráulica da calha.  

2) Adequação de capacidade – ampliação de calha, nos trechos de déficit e 

calha natural, com processos de erosão e assoreamento. 

3) Reservatórios de amortecimento nas cotas intermediárias; 

4) Reservatório de amortecimento de “pé de morro” � controle de flash-

floods e retenção de sedimentos;  

A Figura 7-30 apresenta a localização do conjunto de intervenções propostas 

sobre o Mapa da bacia do Rio Acari e as Tabelas 7-21 e 7-22 o custo das 

intervenções propostas. 



 

 

 

Figura 7.

 

.36 – Mapa de localização das intervenções propostas na Bacia do rio Acari. 
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Tabela 7-21 – Custo das intervenções propostas na Bacia do Rio Acari – Reservatórios. 

 

SIGLA NOME SUB-BACIA CURSO D'ÁGUA TIPO
ÁREA DE 

DRENAGEM 
PARCIAL (m²)

H (m) VOLUME (m³) CUSTO (R$)

RCT-2 Olímpia Esteves Alto Acari Rio Catarino On-line, Aberto 1,12 4,0 60.000 20.536.610,19R$          

RPI-1 Parque Pedra 
Branca

Alto Acari Rio Piraquara On-line, Aberto 3,05 5,0 45.000 21.237.219,16R$          

RPI-2 Birigui Alto Acari Rio Piraquara Off-Line, aberto 3,11 4,0 64.000 21.237.219,16R$          

RCG-1 Frederico 
Faulhaber

Alto Acari Rio Caranguejo On-line, Aberto 1,33 6,0 48.000 28.591.547,72R$          

RCD-1 Magalhães Bastos Alto Acari Rio Caldeireiro
Off-line, 
Tamponado

1,56 12,0 70.000 44.485.529,92R$          

RAF-1 Vila Militar Médio Acari Arroio dos Afonsos On-line, Aberto 7,82 5,5 125.000 30.460.894,59R$          

RTI-1 Intendente 
Magalhães

Médio Acari Rio Tingui
Off-line, 
Tamponado 

3,83 12,0 120.000 64.417.685,54R$          

RCA-2 Guadalupe Médio Acari Rio Calogi Off-line, Aberto 1,67 4,5 110.000 56.894.361,24R$          

RPE-1 Quiririm Baixo Acari Rio das Pedras On-Line, aberto 1,19 5,0 35.000 11.237.546,52R$          

RPE-2 Oswaldo Cruz Baixo Acari
Rio das Pedras, confluência 
com os Rios Orfanato e 
Ninguém

Off-line, 
Tamponado

6,25 34,0 135.000 84.022.883,50R$          

RPE-3 Viação Três 
Amigos

Baixo Acari Rio das Pedras
Off-Line, 
Tamponado

8,02 15,0 160.000 123.218.790,00R$        

RPE-4 Rocha Miranda Baixo Acari
Rio das Pedras, confluência 
com o Rio Sanatório

On-Line, Aberto 4,42 13,5 175.000 34.929.050,00R$          

RC-1 DENIT Baixo Acari Rio dos Cachorros I On-Line, Aberto 2,71 3,0 65.000 18.035.856,44R$          

RC-2 CEASA Baixo Acari Rio dos Cachorros II On-Line, Aberto 2,55 3,0 150.000 29.809.659,11R$          

RA-1 Pça das Juras Calha do Acari Rio Meirinho
Off-Line, 
Tamponado

2,95 20,0 140.000 64.564.713,55R$          

RA-2 Guarulhos Calha do Acari Rio Meirinho
Off-Line, 
Tamponado

2,85 30,0 45.000 36.351.166,85R$          

RA-3 Foz Rio Catarino Calha do Acari Rio Meirinho Off-Line, Aberto 4,87 6,0 27.000 11.277.458,32R$          

RA-4 Foz Rio Piraquara Calha do Acari Rio Marangá Off-Line, Aberto 15,54 5,0 100.000 24.658.507,35R$          

RA-5 Avenida Brasil Calha do Acari Rio Marangá On-Line, Aberto 10,76 10,0 180.000 34.901.850,14R$          

RA-6 Foz Rio Tingui Calha do Acari Rio Marangá On-Line, Aberto 19,21 7,0 120.000 28.152.461,90R$          

RA-7 Pça Nova Jales Calha do Acari Rio Meirinho
Off-Line, 
Tamponado

0,98 10,0 50.000 37.452.858,98R$          

RA-8 Clube Industriários
Afluente do Rio 
Meirinho

Rio Meirinho
Off-Line, 
Tamponado

0,93 10,0 50.000 37.757.881,54R$          

1.974.000 864.231.751,70R$        

Av. Brasil x R. Coronel Padre Angelo

Av. Brasil x Av. de Nazaré

Rua Luiz Coutinho Cavalcanti x Rua Sargento 
Isanor de Campos

TOTAL RESERVATÓRIOS

Praça Nova Jales

R. Gal Gomes de Castro x R. Marechal 
Marciano

BACIA DO RIO ACARI

RESERVATÓRIOS PROPOSTOS

ENDEREÇO

Rua Olímpia Esteves x Rua Helianto, bairro 
Padre Miguel

Av. José Marti x Rua Belém

Estr. intendente Magalhães x Rua Portão 
Vermelho, Bairro Marechal Hermes

Rua Paramirim, pátio da Viação Três Amigos

Próx. Estação Rocha Miranda da Flumitrens

R. do Governo x R. Manoel Prestelo de Góis 
Filho, bairro Realengo

R. Birigui x R. Baguaçu, bairro Realengo

Av. Frederico Faulhaber x Rua Virgílio da 
Silva, Comunidade Frederico Faulhaber, 
Bairro Realengo

Rua Três x Rua Dois, Bairro Magalhães 
Bastos

Av. General Benedicto da Silveira, Vila Militar, 
Bairro Deodoro

Av. Brasil x Rua São Desidério, bairro de 
Guadalupe

Estrada do Portinho, em frente ao CEASA

R. Quiririm x Tr. Quiririm e R. Luiz Beltrão, 
bairro Vila Valqueire

R. José Carvalho Salgado x R. Pinto Gomes, 
bairro Oswaldo Cruz

Terreno do DENIT, jusante da Via Dutra

Av. Ribeiro Dantas x Praça das Juras

Rua Guarulhos x Rua Montuari
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Tabela 7-22 – Custo das Intervenções propostas na Bacia do rio Acari – Canalizações. 

SUB-BACIA TRECHO EXTENSÃO (m) TIPO CUSTO (R$)

Alto Acari Trecho 1 1500 Adequação 5.185.744,25R$            

Alto Acari Trecho 1 490 Reforço 2.888.069,83R$            

Baixo Acari Trecho 1 660,0

Baixo Acari Trecho 2 370,0

Baixo Acari Trecho 3 1.280,0

Baixo Acari Trecho 4 530,0

Baixo Acari Trecho 5 640,0

Baixo Acari Trecho 6 331,0

Calha do Acari Trecho 1 105,0 Ampliação

Calha do Acari Trecho 2 916,0 Ampliação

Calha do Acari Trecho 3 920,0 Ampliação

Calha do Acari Trecho 4 910,0 Ampliação

Calha do Acari Trecho 1 816,0 Ampliação 4.775.182,18R$            

9.868,0 44.088.773,15R$          

908.320.524,85R$    

Canal Trapezoidal em concreto, 
b=6.0m, H=3.5m, 

inclin.talude=1V:2H, B=23,0m, 
A=45.5m², i=0.0012m/m

Galeria retangular em concreto, 
3.0 x 2.0 = 6.0 m², i=0.0030 m/m

Galeria retangular em concreto, 
3.0 x 2.0 = 6.0 m², i=0.0030 m/m

7.309.358,50R$            

4.000.000,00R$            

Rio das Pedras
Trecho em meio de quadra entre as ruas dos 
Rubis e Ururaí

Seção Existente: Retangular, 11.0 
x 3.0 = 33.0 m², i=0.0021 m/m

Seção Existente: Retangular, 8.4 x 
2.2 = 18.5 m², i=0.0025 m/mRio das Pedras Trecho em meio de quadra entre a Rua 

Divinópolis e a Rua Picuí

CANALIZAÇÕES

Rio Catarino
Entre o final da galeria da Rua Luisa Barata e 
a Universidade Castelo Branco (Rua 
Nepomucemo)

Galeria em concreto com seção 
3.0 x 3.0 = 9.0 m², i=0.0025m/m

Rio das Pedras Trecho entre a Rua Maria José e a entrada da 
Galeria da Rua Rua Conde de Linhares

Seção Existente: Retangular, 4.4 x 
2.5 = 11 m², i=0.0066 m/m

CURSO D'ÁGUA DESCRIÇÃO SEÇÃO

Rio Piraquara
Canal Trapezoidal em gabião, 

b=1.0 m, B=7.5m, h=2.0 m, 
A=10.0 m² , i=0.0025m/m   

Tamponamento 
da seção 

existente em 
concreto, 

confinada em 
meio de quadra, 
e preservação da 

via de serviço 
sobre a galeria

Rio das Pedras
Trecho em meio de quadra entre a 
confluência com o Rio Fontinha e a linha 
férrea - Ramal Belford Roxo

TOTAL CANALIZAÇÕES + RESERVATÓRIOS

Rio Meirinho

Trecho em galeria, começando na R. 
Marechal Marciano, altura da R. Corda, 
seguindo ao longo das Ruas Codó e General 
Jacques Ouriques, até a Estr. da Água 
Branca

Rio Sapopemba
Trecho aberto, ao longo da R. Sgt. Isanor de 
Campos, entre a R. Soldado José Lopes Filho 
e a confluência com o Rio Tingui

TOTAL CANALIZAÇÕES

Rio Meirinho Trecho em Galeria sob a Rua Marechal 
Marciano, até a Rua Porto de Pedras

Entre a Rua João Francisco e Rua Francisco 
Prado

19.930.418,39R$          

Rio Meirinho Trecho em canal ao longo da Rua Guarulhos
Canal em concreto retangular com 

6,0m x 3,0m = 18,0m²; 
i=0,0025m/m

Rio Meirinho
Trecho entre a Rua Belém e a Estrada do 
Engenho Novo

Canal em concreto retangular com 
7,0m x 3,0m = 21,0m²; 

i=0,0025m/m

Rio das Pedras Trecho em meio de quadra entre as ruas 
Ururaí e Mambucaba

Seção Existente: Retangular, 11.0 
x 2.6 = 28.1 m², i=0.0021 m/m

Seção Existente: Retangular, 9.0 x 
2.7 = 24.1 m², i=0.0015 m/m

Rio das Pedras
Trecho em meio de quadra entre linha férrea 
da Flumitrens - ramal Belford Roxo e a Rua 
dos Rubis

Seção Existente: Retangular, 10.5 
x 3.2 = 33.6 m²,  i=0.0022 m/m
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Bacia do Rio Sarapuí e Tintas 

 

Figura 7.37 – Localização da Bacia dos Rios Sarapuí e Tintas. 

Dos 7,59 km² que compõem a área de drenagem do rio das Tintas, somente uma 

área muito restrita é ocupada por floresta, na região da Serra de Bangu, onde 

altitudes atingem entre 100 e 150 m, todo o restante da bacia é densamente 

ocupada. A bacia do Sarapuí contempla o trecho do rio Tintas que abrange 

parcialmente o bairro de Bangu, localizado na Macroárea de ocupação 

incentivada segundo Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável da cidade. 

A Figura 7.37 apresenta a localização da bacia hidrográfica da bacia dos rios 

Sarapui e Tintas no mapa das macrorregiões de drenagem da cidade do Rio de 

Janeiro e a Figura 7.38 apresenta a bacia hidrográfica sobre foto aérea. 

Caracterização da Rede de Macrodrenagem 

 

Figura 7.38 – Bacia dos Rios Sarapuí e Tintas sobre foto aérea. 
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A Figura 7.39 apresenta elementos urbanos de destaque na bacia do rio Sarapuí. 

 

Figura 7.39 – Elementos urbanos de destaque na Bacia do rio Sarapuí. 

O rio Tintas tem sua nascente na serra de Bangu por onde atravessa uma grande 

área de floresta. A partir do inicio da Rua Eduardo Timóteo Filho, passa a escoar 

em canais e galerias em concreto, cruzando uma área de intensa ocupação 

urbana, contendo vários segmentos em fundo de lote no bairro de Bangu. 

Em quase toda sua extensão, o Rio Tintas encontra-se canalizado, com exceção 

do trecho a montante da Rua Engenheiro Pires Ribeiro e a jusante da Av. Sul 

América onde ainda escoa em canal natural. Apresenta duas travessias 

deficitárias onde foram implantadas galerias em tubos metálicos corrugados. 

Locais com risco de inundação 

A bacia do rio das Tintas apresenta poucos relatos de cheias em seu percurso. 

Os pontos mais críticos identificados foram: 

• Na região do cruzamento da Av. Eng° Pires Rebelo com Rua Capanema; 

• Na região da Rua Tibagi. 

Tratamento dos déficits na bacia dos Rios Sarapuí e Tintas 

Rio Tintas 

• Adequação de capacidade – Ampliação da calha nos trechos de déficit; 

• Construção de Reservatório de amortecimento de “pé de morro para 

controle dos “flash floods” e retenção de sedimentos. 

Rio Sarapuí 

• Adequação de capacidade – Ampliação da calha nos trechos de déficit; 

• Delimitação de várzeas através da implantação de vias-parque para proteção 

contra ocupação irregular; 

• Construção de Reservatório de amortecimento nas cotas intermediárias; 

• Construção de Reservatório de amortecimento de “pé de morro para 

controle dos “flash floods” e retenção de sedimentos. 

A Figura 7.40 apresenta a localização das intervenções propostas no Mapa da 

bacia hidrográfica e a Tabela 7-23 o custo dos reservatórios e canalizações 

propostos. 

 

PARQUE ESTADUAL 
DA PEDRA BRANCA

COMPLEXO PENITENCIÁRIO 
BANGU

BANGU SHOPPING

LIXÃO DE BANGU



 

 

 

Figura 7.40 – Mapa 

 

 

Mapa de localização das Intervenções propostas na bacia dos rios Sarapuí e Tintas.
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Tabela 7-23 – Custo das Intervenções propostas nas bacias dos rios Sarapuí e Tintas – Reservatórios e canalizações. 

 

 

SIGLA NOME CURSO D'ÁGUA TIPO
ÁREA DE 

DRENAGEM 
TOTAL (m²)

ÁREA DE 
DRENAGEM PARCIAL 

(m²)
H (m) VOLUME (m³) CUSTO (R$)*

RTI TINTAS Rio das Tintas
Off-Line, 
Tamponado

5,53 5,53 10,0 28.000 18.053.546,93R$              

RSP SARAPUÍ Rio Sarapuí Off-Line, Aberto, 21,18 15,65 10,0 130.000 14.578.441,50R$              

158.000 32.631.988,43R$              

TRECHO EXTENSÃO (m)
CAPACIDADE 
PROJETADA 

(m³/s)
TIPO CUSTO (R$)*

Tn-23 a Tn-28 764 62,2 Adequação 4.431.129,28R$                

Tn-142 a Tn-0671 1312 51,3 Adequação 7.609.478,56R$                

Tn-153 a Tn-146 158 14,3 Adequação 918.705,34R$                   

SA-07 a SA-01 558 170,6 Adequação 3.236.348,35R$                

SA-55 A AS-61 399 152,3 Adequação 2.311.843,10R$                

3.191,0 18.507.504,64R$              

51.139.493,06R$         

* BACIAS QUE NÃO DISPÕEM DE PROJETOS BÁSICOS - ORÇAMENTOS ESTIMADOS

TOTAL CANALIZAÇÕES

TOTAL CANALIZAÇÕES + RESERVATÓRIOS

Rio Sarapuí
Trecho entre a confluência com o e a 
confluência com "Rio sem nome" o 
Córrego Água Azul

Implantação de via-parque ao longo 
das margens do canal para evitar a 

ocupação e urbanização destas áreas. 
/ Seção trapezoidal com B=10,00m; 

H=3,90m e talude 1V:1,2H

Rio Sarapuí
Trecho entre a confluencia do Rio 
Tintas e a Av. Ministro Ary Franco

Seção trapezoidal com B=12,00m; 
H=3,00m e talude 1V:1H

Rio das Tintas
Trecho após a Travessia na Av. 
Engenheiro Pires Rabelo e a Travessia 
na Rua da Fábrica

Seção trapezoidal com B=4,00m; 
H=2,00m e talude 1V:1H;

Rio das Tintas
Trecho entre a Rua Renato Rebechi e 
a Av. Engenheiro Passos

Seção trapezoidal com B=1,60m; 
H=1,00m e talude 1V:3H;

CANALIZAÇÕES

CURSO D'ÁGUA DESCRIÇÃO SEÇÃO

Rio das Tintas
Trecho confinado por construções 
irregulares entre o meio de quadra e a 
Foz do Rio Tintas

Canal com B=2,50m; Hcanal de 
base=1,00m; Berma=1,00m; 
Htotal=2,5m e talude=1V:2H

TOTAL RESERVATÓRIOS

BACIA DO RIO SARAPUÍ / das TINTAS

RESERVATÓRIOS

ENDEREÇO

Rua dos Banguenses

Praça do Bairro Araújo
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MACRORREGIÃO OCEÂNICA 

Bacia do Rio Grande /Arroio Fundo 

 

Figura 7.41 – Localização da bacia do Rio Grande e Arroio Fundo. 

A bacia do Arroio Fundo tem área de drenagem aproximada de 58,7 km², tendo 

como limites: ao norte a bacia do rio Acari; a Leste as bacias do rio Anil; ao sul 

as bacias do rio Guerenguê e do rio Camorim e a Lagoa da Tijuca e a oeste a 

bacia da Zona dos Canais. 

Drena os bairros de Jacarepaguá, Taquara, Tanque, Praça Seca, Pechincha, 

Freguesia, Gardênia Azul, Cidade de Deus, Jardim Sulacap e Realengo, 

localizados na Macrozona de Ocupação Condicionada, de acordo com o Plano 

Diretor de desenvolvimento Sustentável. 

A Figura 7.41 apresenta a localização da bacia hidrográfica do canal do Rio 

Grande e Arroio Fundo no mapa das macrorregiões de drenagem da cidade do 

Rio de Janeiro e a Figura 7.42 apresenta a bacia hidrográfica sobre foto aérea. 

Caracterização da Rede de Macrodrenagem 

 
Figura 7.42 – Localização da Bacia do Rio Grande e Arroio Fundo sobre foto aérea. 

Os principais cursos d’água da bacia hidrográfica do Arroio Fundo são: rio 

Pequeno, o rio Grande, o rio Tindiba, o rio Banca da Velha, o rio Covanca, o rio 

Pechincha e o Arroio Fundo. 

O Arroio Fundo nasce nas Serras da Taquara, Quilombo e Pedra Branca no 

Parque Estadual da Pedra Branca, percorrendo aproximadamente 19 km até 

desaguar na Lagoa da Tijuca. Em seu trecho inicial tem vários nomes e depois 

continua como rio Grande até passar a ser chamado de Arroio Fundo. O trecho 

de cabeceira percorre o interior de áreas de matas onde há diversos 

condomínios. Neste trecho, o curso d’água é denominado como rio Grande. A 

jusante deste trecho o Rio Grande recebe a contribuição de um afluente 

denominado rio Pequeno; escoando, em seguida, por uma região de ocupação 

urbana consolidada, denominada bairro da Taquara. A jusante deste trecho, o rio 

continua a percorrer áreas densamente urbanizadas, até próximo à sua foz, onde 

existe uma área de mangue pouco ocupada. O canal apresenta leito natural na 

IN
T
E
R

V
E
N

Ç
Õ

E
S

 R
E
C

O
M

E
N

D
A

D
A

S
 P

E
L
O

 P
D

M
P

 

P
A

R
A

 A
S

 B
A

C
IA

S
 P

R
IO

R
IT

Á
R

IA
S

 



 

 

 

maior parte de seu trajeto, com ocorrência de um trecho canalizado na altura do 

bairro da cidade de Deus. 

A Figura 7.43 apresenta elementos urbanos de destaque na bacia do Rio Grande 

e Arroio Fundo. 

Figura 7.43 – Elementos urbanos de destaque nas bacias do rio Grande e Arroio Fundo

Locais com risco de inundação 

Os pontos mais críticos identificados são: 

• Na Av. Ayrton Sena próximo à Av. Desembargador Abelardo Bueno;

• Na Av. Ayrton Sena próximo à ponte Plácido de Castro;

• Na Av.Ayrton Sena próximo à Casa da Fazenda do Engenho D'Água;

• Na região da Rua Edgard Werneck com Rua Miguel Salazar Mendes de 

Morais; 

• Na região da Rua Edgard Werneck com Rua Retiro dos Artistas;

• Na região da Rua Edgard Werneck com Rua Geremário Dantas

• Na Rua Monte Sião ao longo do ribeirão Estiva; 

 

, com ocorrência de um trecho canalizado na altura do 

apresenta elementos urbanos de destaque na bacia do Rio Grande 

 

nas bacias do rio Grande e Arroio Fundo. 

Na Av. Ayrton Sena próximo à Av. Desembargador Abelardo Bueno; 

Na Av. Ayrton Sena próximo à ponte Plácido de Castro; 

próximo à Casa da Fazenda do Engenho D'Água; 

Na região da Rua Edgard Werneck com Rua Miguel Salazar Mendes de 

Na região da Rua Edgard Werneck com Rua Retiro dos Artistas; 

erneck com Rua Geremário Dantas; 

• Na região da Estrada do Tindiba com Rua Retiro dos Artistas;

• Rua Guacimirim; 

• Rua Aratuquara; 

• Rua José Silva; 

• Na região da Estrada do Capenha com Rua Comandante Siqueira;

• Rua Olímpia de Couto; 

• Rua Joaquim Tourinho; 

• Na região da Avenida  Émil Roux com 

• Na região da Estrada do Tindiba com Rua Samuel Neves;

• Rua Marques de Jacarepaguá; 

• Na região da Rua Geremário Dantas com Rua Cel. Thedim;

• Em vários trechos ao longo da Estrada do Covanca;

• Na região da Rua Bom Conselho com Rua Serra Negra;

• Na região da Rua Geremário Dantas com Rua Virgínia Vidal;

• Em vários trechos ao longo da Rua Cândido Benício;

• Rua Marangá; 

• Rua Desembargador Gastão Macedo;

• Rua Florianópolis; 

• Na região da Estrada do Tindiba com Av. Nelson Cardoso;

• Na região da Estrada do Cafundá com Rua Maria Eugênia Charles 

estendendo-se até a Rua Ipinambés;

• Na região da Estrada do Cafundá com Estrada do Catonho;

• Em vários trechos ao longo da Estrada do Boiúna;

• Na região da Estrada do Tindiba com Estrada do Meringuav

• Na região da Estrada do Boiúna com Estrada dos Teixeiras;

• Na Estrada do Pau da Fome em frente a estação de Furnas;

• Av. Gerdal Boscolli; 

104 

Na região da Estrada do Tindiba com Rua Retiro dos Artistas; 

Na região da Estrada do Capenha com Rua Comandante Siqueira; 

Émil Roux com Rua Moacir Campos; 

Na região da Estrada do Tindiba com Rua Samuel Neves; 

Na região da Rua Geremário Dantas com Rua Cel. Thedim; 

Em vários trechos ao longo da Estrada do Covanca; 

ho com Rua Serra Negra; 

Na região da Rua Geremário Dantas com Rua Virgínia Vidal; 

Em vários trechos ao longo da Rua Cândido Benício; 

Rua Desembargador Gastão Macedo; 

Na região da Estrada do Tindiba com Av. Nelson Cardoso; 

região da Estrada do Cafundá com Rua Maria Eugênia Charles 

se até a Rua Ipinambés; 

Na região da Estrada do Cafundá com Estrada do Catonho; 

Em vários trechos ao longo da Estrada do Boiúna; 

Na região da Estrada do Tindiba com Estrada do Meringuava; 

Na região da Estrada do Boiúna com Estrada dos Teixeiras; 

Na Estrada do Pau da Fome em frente a estação de Furnas; 
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• Av. Júlio dos Santos Melo; 

• Rua Ariapó; 

• Rua Atituba; 

• Rua Iriquitia. 

Tratamento dos déficits na bacia do Rio Grande / Arroio Fundo 

1) Adequação de capacidade – ampliação de calha nos trechos de capacidade 

restritiva; 

2) Desassoreamento e limpeza do canal; 

3) Desapropriação de ocupação irregular; 

4) Áreas para planejamento futuro, a longo prazo, visando a redução do 

assoreamento da calha. 

A Figura 7.44 e 7.45 apresentam a localização das intervenções propostas no 

mapa da bacia hidrográfica e a Tabela 7-24 um resumo das intervenções 

propostas no Rio Grande. 
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Figura 7.44 – Mapa de localização das Intervenções propostas na bacia do rio Grande e Arroio Fundo. 
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Figura 7.45 – Mapa de localização das Intervenções propostas na bacia do rio Grande e Arroio Fundo. 
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Tabela 7-24 – Resumo das Intervenções propostas no Rio Grande – Canalizações. 

 
  

TRECHO EXTENSÃO (m)
CAPACIDADE 
PROJETADA 

(m³/s)
TIPO

AG-076 a 
AG-077

230 76,5 Adequação

AG-069 a  
AG-075

850 88,1 Adequação

AG-062 a 
AG-066

1700 116,7 Adequação

AG-048 a  
AG-059

2280 129,6 Adequação

AG-042 a 
AG-047

430 134,1 Adequação

AG-039 a 
AG-041

1200 136,3 Adequação

6.690,0TOTAL CANALIZAÇÕES

Rio Grande
Trecho entre a Estrada do Rio Pequeno e a 
afluência do Rio Pequeno

Seção retangular em 
concreto com B=5,0m; 

h=3,6m. A=19,0m²

Rio Grande Trecho entre o Rio Pequeno e a Estrada Curumaú
Seção retangular em 

concreto com B=8,0m; 
h=3,6m. A=28,8m²

Rio Grande
Trecho entre a Estrada Curumaú e a Estrada da 
Soca

Seção retangular em 
concreto com B=8,0m; 

h=3,6m. A=28,8m²

Rio Grande

BACIA DO ARROIO FUNDO / RIO GRANDE

CURSO D'ÁGUA DESCRIÇÃO SEÇÃO

Rio Grande
Trecho entre a Rua André Rocha e a afluência do 
Rio Tindiba

Seção retangular em 
concreto com B=9,0m; 

h=3,6m. A=31,5m²

Trecho entre a Estrada da Soca e a Avenida Nelson 
Cardoso

Seção retangular em 
concreto com B=9,0m; 

h=3,6m. A=32,4m²

Rio Grande
Trecho entre a Avenida Nelson Cardoso e a Rua 
André Rocha

Seção retangular em 
concreto com B=9,0m; 

h=3,5m. A=31,5m²

CANALIZAÇÕES
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Bacia do rio Guerengue/Arroio Pavuna 

 

Figura 7.46 – Localização da bacia do rio Guerenguê e do Arroio Pavuna. 

O Rio Guerenguê e o Arroio Pavuna formam o mesmo curso d’água, cuja bacia 

hidrográfica, com área de drenagem de 22,0 km², está localizada na região de 

Jacarepaguá, sendo tributária da Lagoa de Jacarepaguá, pertencente à 

Macrorregião Oceânica. 

A Bacia Hidrográfica do Rio Guerenguê e do Arroio Pavuna drena os bairros de 

Jacarepaguá, Taquara e Curicica localizados na Macroárea de ocupação 

condicionada segundo Plano Diretor de Desenvolvimento sustentável da cidade. 

A Figura 7.46 apresenta a localização da bacia hidrográfica da bacia do rio 

Gerengue e do Arroio Pavuna no mapa das macrorregiões de drenagem da 

cidade do Rio de Janeiro e a Figura 7.47 apresenta a bacia hidrográfica sobre foto 

aérea. 

Caracterização da Rede de Macrodrenagem 

 
Figura 7.47 – Localização da Bacia do rio Guerenguê e do Arroio Pavuna sobre foto 

aérea. 

A Figura 7.48 apresenta elementos urbanos de destaque na bacia do Rio 

Guerenguê/Arroio Pavuna. 
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Figura 7.48 – Elementos urbanos de destaque nas bacias do rio Guerenguê/Arroio 
Pavuna. 

O curso do Rio Guerenguê é formado a partir da confluência 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 Engenho Novo tem 

aproximadamente 5.600 m de talvegue, com nascente na cota 640 m, e o Rio 

Areal tem talvegue de 5.200 m, com nascente na cota 280 m. Da junção desses 

dois cursos d’água, já na área de baixada, aproximadamente na cota 10 m, nasce 

o Rio Guerenguê. O principal afluente do Rio Guerenguê é o Rio Monjolo, que 

conflui à sua margem esquerda cerca de 700 m a jusante da confluência dos Rios 

Areal e Engenho Novo, na travessia sob a Estrada do Guerenguê. 

No trecho de aproximadamente 800 m entre a formação do Rio Guerenguê e a 

travessia sob a Estrada do Guerenguê, o curso d’água escoa em seção aberta e 

leito natural. No trecho de 200 m entre a Estrada do Guerenguê e a Rua André 

Rocha, permanece em seção natural, escoando entre lotes industriais. Neste 

trecho, as margens estão relativamente preservadas, inclusive com presença de 

mata ciliar. Nos 2.500 m entre a Rua André Rocha e a Estrada dos Bandeirantes, 

escoa em canal aberto e seção natural. No tramo montante desse trecho, ao 

longo de 1.500 m, a margem direita está delimitada pela Rua Vila Aurora. A 

margem esquerda, por sua vez, é ocupada por lotes industriais, não 

apresentando via de serviço de acesso ao curso d’água. Não há, no entanto, 

construções adjacentes ao curso d’água, e a mata ciliar encontra-se parcialmente 

preservada. Nos 1.000 m seguintes, até a travessia sob a Estrada dos 

Bandeirantes, o cenário muda: a margem esquerda, delimitada pela Rua Santo 

Quitiliano, já apresenta ocupação, com edificações 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 final, a margem direita encontra-se delimitada pela Rua do Castor e 

não apresenta invasão por edificações. 

No trecho a jusante da Estrada dos Bandeirantes, até o deságue na Lagoa de 

Jacarepaguá, com 2.700 m de extensão, o curso d’água recebe a denominação de 

Arroio Pavuna, que 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 Av. 

Arroio Pavuna, implantada ao longo da margem esquerda, 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. 

Locais com risco de inundação 

As questões de macrodrenagem que requerem atenção na bacia do Rio 

Guerenguê e do Arroio Pavuna decorrem da possibilidade de expansão da 

ocupação urbana da bacia, portanto mais ligadas ao cenário futuro, do que ao 

presente. No entanto, alguns pontos de inundação já são observados, no médio 

curso do Rio Guerenguê, sobretudo em função da interferência do sistema viário 

sobre os tributários, seja pela instalação de avenidas de fundo de vale, seja por 

travessias restritivas ao escoamento. Os pontos de inundação observados são: 

LABORATÓRIOS ROCHE

FÁBRICA COCA-COLA 
ANDINA

PARQUE 
ESTADUAL 
PEDRA BRANCA
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Rio Monjolo: 

• Travessia sob a Estrada Rodrigues Caldas; 

Rio Areal: 

• Travessia sob a Estrada da Ligação; 

• Travessia sob a Av. Adauto Botelho; 

Rio Guerenguê: 

• Travessia sob a Rua André Rocha; 

• Ao longo da Rua Vila Aurora, na Comunidade Vida; 

• Ao longo da Rua do Castor, em Curicica. 

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 observada. 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. 

Tratamento dos déficits na bacia do Rio Guerenguê 

A alternativa recomendada para a adequação da macrodrenagem na bacia 

engloba a reservação de montante com amortecimento de vazões afluentes a 

travessias e trechos restritivos previstos no projeto a ser implantado e o 

desassoreamento das seções. O PDMAP também recomenda a implantação de 

revestimento para proteção e estabilização de taludes nas seções projetadas sem 

revestimentos. 

Tratamento dos déficits na bacia do Arroio Pavuna 

A alternativa recomendada buscou o restabelecimento e adequação dos 

escoamentos nos trechos de canal assoreados, nas restrições pontuais ao 

escoamento e nas áreas de ocupação irregular. 

Destaca-se que os reservatórios recomendados para solucionar o problema do 

Arroio Pavuna não estão geograficamente localizados em sua bacia hidrográfica, 

mas sim na bacia do Guerenguê. 

A Figura 7.49 apresenta a localização das intervenções sobre a planta da Bacia 

hidrográfica. A Tabela 7-25 apresenta as características dos reservatórios 

propostos para as bacias do rio Guerenguê/Arroio Pavuna. As Tabelas 7-26 e 7-

27 apresentam as intervenções propostas na Bacia do Arroio Pavuna. A Tabela 

7-27 apresenta o Custo dos Reservatórios propostos para a bacia do Rio 

Guerenguê e Arroio Pavuna. 
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Tabela 7-25 – Características dos Reservatórios propostos na Bacia do Rio Guerenguê e Arroio Pavuna. 

 

 

RESERVATÓRIO NOME CURSO D'ÁGUA ENDEREÇO TIPO 
ÁREA DE 

DRENAGEM 
TOTAL (km²)

ÁREA DE 
DRENAGEM 

PARCIAL (km²)

ÁREA PARA 
IMPLANTAÇÃO 

(m²)

PROFUNDIDADE 
(m)

VOLUME (m³) 
Qp entrada 

(m³/s)
Qp saída 

(m³/s)
Eficiência 

(%)

RMo-2 MONJOLO Rio Monjolo Próximo a Estrada Outeiro Santo
On-Line, Fechado, 
por gravidade

2,27 2,27 20.000 4,0 80.000 30,4 5,5 82%

RA-1 TAMOIO Rio do Areal
Rua Doutor Odim Goés, próximo a 
Pedreira Tamoio

On-Line, Aberto, por 
gravidade

2,09 2,09 10.000 4,0 40.000 16,2 3,5 78%

REN-1 TUCUM Rio do Engenho Novo
Na confluência do Rio Tucum com 
o Rio do Engenho Novo

On-Line, Aberto, por 
gravidade

3,62 3,62 18.000 4,0 72.000 26,0 4,9 81%

REN-2 ENGENHO NOVO Rio do Engenho Novo
Próximo a Rua Viana do Castela, 
até a Rua Nossa Senhora de 
Fátima

On-Line, Aberto, por 
gravidade

9,03 5,41 25.000 5,0 125.000 48,9 14,5 70%

RG-1 BANDEIRANTES Rio Guerenguê Estrada dos Bandeirantes
Off-Line, Aberto, 
bombeamento

15,05 6,02 20.000 5,0 100.000 66,9 29,5 56%

RAP-1 PAVUNA Arroio Pavuna Avenida Canal Pavuna
Off-Line, Aberto, 
bombeamento

19,57 4,52 25.000 2,0 50.000 92,9 66,5 28%

RESERVATÓRIOS PROPOSTOS NA BACIA DO ARROIO PAVUNA
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Tabela 7-26 – Características das Canalizações propostas na Bacia do Rio Guerenguê. 

 

Tabela 7-27 – Características das Canalizações propostas na Bacia do Arroio Pavuna. 

 

CURSO D'ÁGUA TRECHO DESCRIÇÃO ESTACA Extensão
Seção inicial e 

final
Seção tipo

Declividade 
(m/m)

Revestimento

RIO MONJOLO TRECHO 1
Trecho entre a Rua A e a Estrada do Outeiro 
Santo

EST.335 + 0.00 310,3 EST.335 + 0.00 Seção retangular com H=2,5m; B=3,0m. (A=7,5m²) 0,0040 Concreto

RIO MONJOLO TRECHO 2
Trecho entre a Estrada do Outeiro Santo e a 
Rua Clodomir

EST.305 + 0.00 989
EST.330 + 0.00 a 
EST.305 + 0.00

Seção retangular, com H=2,4m; B=3,6m. (A=8,6m²) 0,0040 Concreto

RIO MONJOLO TRECHO 3
Trecho entre a Rua Clodomir e a Estrada do 
Guerenguê

EST.280 + 0.00 485,2
EST.290 + 0.00 a 
EST.280 + 0.00

Seção trapezoidal, com H=2,2m; B=2,0m; Talude 
1V:3H. (A=17,4m²)

0,0010 Sem revestimento

RIO GUERENGUÊ TRECHO 1 Travessia na Estrada do Guerenguê 137 + 8 8,0 GU32 - GU31
Seção retangular, com H=2,0m; B=17,3m. 

(A=34,6m²)
0,0010 Concreto

RIO GUERENGUÊ TRECHO 2
Trecho entre a Estrada do Guerenguê e a 
Rua André Rocha

130 + 0 264,7 GU31 - GU27
Seção retangular, com H=3,1m; B=17,3m. 

(A=53,6m²)
0,0010

Paredes concreto, 
fundo em solo

RIO GUERENGUÊ TRECHO 3 Travessia na Rua André Rocha 123 + 0 10,3 GU27 - GU26
Seção retangular, com H=3,6m; B=20,7m. 

(A=74,5m²)
0,0010

Paredes concreto, 
fundo em solo

RIO GUERENGUÊ TRECHO 4
Trecho entre a Rua André Rocha e o próximo 
afluente

123 + 14 316,0 GU26 - GU23
Seção trapezoidal, com H=2,9m; B=12,0m; 

Talude=1V:2,8H. (A=58,4m²)
0,0010 Sem revestimento

RIO GUERENGUÊ TRECHO 5
Trecho após o afluente, margeado pela Rua 
Vila Aurora

107 + 6 152,3 GU23 - GU21
Seção trapezoidal, com H=2,9m; B=12,0m; 

Talude=1V:3H. (A=60,0m²)
0,0010 Sem revestimento

RIO GUERENGUÊ TRECHO 6 Trecho margeado pela Rua Vila Aurora 99 + 0 280,4 GU21 - GU18
Seção trapezoidal, com H=2,85m; B=12,0m; 

Talude=1V:4H. (A=66,7m²)
0,0010 Concreto

RIO GUERENGUÊ TRECHO 7 Trecho margeado pela Rua Vila Aurora 79 + 0 322 GU18 - GU15
Seção trapezoidal, com H=3,2m; B=12,0m; 

Talude=1V:4H. (A=79,4m²)
0,0002 Sem revestimento

RIO GUERENGUÊ TRECHO 8
Trecho entre a Rua Vila Aurora e a Rua São 
Judas Tadeu

54 + 0 608,3 GU15 - GU09
Seção trapezoidal, com H=3,5m; B=22,0m; Talude 
(MD) =1V:2,5H; Talude (ME) = 1V:1H. (A=90,9m²)

0,0002
MD-em solo; ME-

concreto

RIO GUERENGUÊ TRECHO 9
Trecho entre a Rua São Judas Tadeu e a 
Estrada dos Bandeirantes

24 + 13 433,6 GU09 - GU05
Seção trapezoidal, com H=3,2m; B=18,0m; 

Talude=1V:3H. (A=88,3m²)
0,0002 Sem revestimento

RIO GUERENGUÊ TRECHO 10
Trecho entre a Rua Goianinha e a Estrada 
dos Bandeirantes

17 + 8 324,4 GU05 - GU01
Seção retangular, com H=3,8m; B=20,0m. 

(A=76,0m²)
0,0002

Paredes gabião, 
fundo em solo

CANALIZAÇÕES DO PROJETO A IMPLANTAR NA BACIA DO RIO  GUERENGUÊ

CURSO D'ÁGUA TRECHO TRECHO ESTACA Extensão
Seção inicial e 

final
Seção tipo

Declividade 
(m/m)

Revestimento

ARROIO PAVUNA TRECHO 1
Trecho ao longo da Avenida Canal Arroio Pavuna, a 
jusante da Estrada dos Bandeirantes

78 + 6,5 a 128 + 
6,1

1109 AP18 - AP30
Seção trapezoidal, com H=3,25m; B=22,0m; 

Talude =1V:3H. (A=101,1m²)
0,0003 Sem revestimento

ARROIO PAVUNA TRECHO 2 Trecho ao longo da Avenida Canal Arroio Pavuna 8 + 5,8 a 78 + 6,5 1402,1 AP04 - AP18
Seção trapezoidal, com H=3,5m; B=26,0m; Talude 

=1V:3H. (A=127,8m²)
0,0003 Sem revestimento

ARROIO PAVUNA TRECHO 3
Trecho entre a Avenida Embaixador Abelardo Bueno e a 
foz do Arroio Pavuna

 0 + 0 a 6 + 10 128,1 AP01 - AP02
Seção trapezoidal, com H=3,5m; B=34,0m; Talude 

=1V:3H. (A=155,8m²)
0,0001 Sem revestimento

CANALIZAÇÕES DO PROJETO A IMPLANTAR NA BACIA DO ARR OIO PAVUNA
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Figura 7.49 – Mapa de localização das intervenções propostas na bacia do Rio Guerenguê e Arroio Pavuna. 
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Tabela 7-28 – Custo das Intervenções propostas nas bacias do rio Guerenguê e Arroio Pavuna – Reservatórios. 

 

As canalizações consideradas no Estudo de Alternativas da Bacia do Rio Guerenguê/Arroio Pavuna são provenientes de um projeto existente da Rio-Águas ainda a ser 

implantado. De acordo com esse projeto, os orçamentos das obras lineares tiveram como base o mês de agosto/1998. No Rio Guerenguê, o total estimado foi de 

R$17.952.082,68; e no Arroio Pavuna R$8.228.214,66. Por se tratar de um orçamento realizado há mais de 15 anos atrás, as planilhas de preços precisam ser atualizadas. 

 

 

SIGLA NOME CURSO D'ÁGUA TIPO
ÁREA DE 

DRENAGEM 
TOTAL (m²)

ÁREA DE 
DRENAGEM 

PARCIAL (m²)
H (m) VOLUME (m³) CUSTO (R$)

RMO-2 MONJOLO Rio Monjolo
On-line, 
fechado

2.27 2.27 4.0 80,000 52,265,987.40R$             

RA-1 TAMOIO Rio do Areal
On-line, 
aberto

2.09 2.09 4.0 40,000 13,654,438.07R$             

REN-1 TUCUM
Rio do Engenho 
Novo

On-line, 
aberto

3.62 3.62 4.0 72,000 24,577,988.53R$             

REN-2 ENGENHO NOVO
Rio do Engenho 
Novo

On-line, 
aberto

9.03 5.41 5.0 125,000 42,670,118.97R$             

RG-1 BANDEIRANTES Rio Guerenguê
Off-line, 
aberto

15.05 6.02 5.0 100,000 36,788,834.15R$             

RAP-1 PAVUNA Arroio Pavuna
Off-line, 
aberto

19.57 4.52 2.0 50,000 18,394,417.08R$             

467,000 133,168,532.97R$           

* BACIAS QUE NÃO DISPÕEM DE PROJETOS BÁSICOS - ORÇAMENTOS ESTIMADOS

Na confluência do Rio Tucum 
com o Rio do Engenho Novo

Estrada dos Bandeirantes

Avenida Canal Pavuna

TOTAL RESERVATÓRIOS

BACIA DO RIO GUERENGUÊ / ARROIO PAVUNA

RESERVATÓRIOS

ENDEREÇO

Próximo a Estrada Outeiro 
Santo

Rua Doutor Odim Goés, 
próximo a Pedreira Tamoio

Próximo a Rua Viana do 
Castela, até a Rua Nossa 
Senhora de Fátima
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Bacia do Rio Anil 

 

Figura 7.50 – Localização da Bacia do rio Anil. 

A bacia hidrográfica do rio Anil drena uma área de 24,3 km² ao longo de um 

talvegue de aproximadamente 12,9 km, até desaguar no Arroio Fundo que, por 

sua vez deságua na Lagoa da Tijuca. Percorre os bairros da zona Oeste do 

município: Anil, Freguesia de Jacarepaguá, Gardênia Azul e Jacarepaguá, 

localizados na macrozona de ocupação incentivada, de acordo com o Plano 

Diretor de Desenvolvimento Sustentável da Cidade do Rio de Janeiro. 

A Figura 7.50 apresenta a localização da bacia hidrográfica do rio Anil no mapa 

das macrorregiões de drenagem da cidade do Rio de Janeiro e a Figura 7.51 

apresenta a bacia hidrográfica sobre foto aérea. 

Caracterização da Rede de Macrodrenagem 

 

Figura 7.51 – Localização da Bacia do rio Anil sobre foto aérea. 

O rio Anil nasce na Serra dos Três Rios, no Parque Nacional da Tijuca. O trecho de 

cabeceira é formado pelos rios Ciganos, Pacas e Fortaleza, todos em leito natural. 

Após a junção do rio Ciganos com o rio Fortaleza o curso d’água é conhecido 

como rio Sangrador que, inicialmente percorre um trecho pouco habitado ainda 

até a travessia com da Av. Menezes Cortes, onde recebe o rio Cantagalo. O rio 

Cantagalo também escoa em leito natural em toda sua extensão por áreas pouco 

urbanizadas. Depois de receber o rio Cantagalo, o rio Sangrador escoa por uma 

área com ocupação consolidada, estando canalizado entre a Estrada de 

Jacarepaguá e a travessia da Estrada dos Três Rios. Próximo a Av. Tenente 

Coronel Muniz de Aragão, o rio Sangrador recebe pela margem esquerda, uma 

vertente dos rios São Francisco e Quitite. A partir desse ponto, o rio Sangrador 

passa a ser conhecido como rio Anil, recebendo, um pouco mais adiante, 



 

 

 

também pela margem esquerda, o rio Papagaio. Os rios São Francisco, Quitite e 

Papagaio têm suas nascentes na Serra dos Três Rios. Escoam por longo trecho na 

área de Floresta do Parque nacional da Tijuca. O Rio São Francisco adentra áreas 

de ocupação consolidada a partir da travessia da Rua Fritz Feigl e os rios Quitite e 

Papagaio, a partir da Estrada do Bananal e da Estrada do Quitite.

Em seu trecho final o Rio anil retorna ao leito natural, num trecho de ocupação 

consolidada até a Estrada do Engenho D’Água. Desse ponto em diante, o rio 

escoa por áreas da favela do canal do Anil e terrenos ainda não o

Figura 7.52 apresenta alguns elementos urbanos de destaque na bacia.

Figura 7.52 – Elementos urbanos de destaque na Bacia

Locais com risco de inundação 

A bacia do rio Anil apresenta eventos de cheias, principalmente no seu próprio 

canal, no Rio Sangrador, próximo a Estrada do Bananal e no Rio São Francisco l, 

próximo às ruas Geminiano Góes e Ituverava. O canal do Anil, entretanto é o 

mais crítico.  

Os principais pontos de inundação observada são: 

• Rua Araguaia com Rua Sem Nome; 

• Praça Mac Gregor; 

 

Os rios São Francisco, Quitite e 

Rios. Escoam por longo trecho na 

área de Floresta do Parque nacional da Tijuca. O Rio São Francisco adentra áreas 

a partir da travessia da Rua Fritz Feigl e os rios Quitite e 

do Bananal e da Estrada do Quitite. 

Em seu trecho final o Rio anil retorna ao leito natural, num trecho de ocupação 

Água. Desse ponto em diante, o rio 

escoa por áreas da favela do canal do Anil e terrenos ainda não ocupados. A 

de destaque na bacia. 

 
Elementos urbanos de destaque na Bacia do rio Anil. 

A bacia do rio Anil apresenta eventos de cheias, principalmente no seu próprio 

canal, no Rio Sangrador, próximo a Estrada do Bananal e no Rio São Francisco l, 

uas Geminiano Góes e Ituverava. O canal do Anil, entretanto é o 

• Estrada do Pau Ferro; 

• Rua Joaquim Pinheiro; 

• Rua Geminiano Góes; 

• Estrada do Bananal; 

• Estrada do Bananal com Rua Coronel Vercessi;

• Rua Ituverava; 

• Rua Ituverava com Rua Alcides Almeida;

• Rua Tirol com Rua Antônio Cordeiro;

• Rua Tirol com Estrada de Jacarepaguá;

• Rua Mamoré; 

• Rua Soldado José Menezes Filho; 

• Avenida do Canal, próximo à Ambev (Antártica)

• Avenida Afonso Tempo 

• Estrada dos Três Rios. 

Tratamento dos déficits na bacia do Rio Anil

Foram propostas para a bacia do Rio Anil intervenções que combina

capacidade hidráulica com recuperação de áreas de preservação

• Adequação de calhas e travessias nos rios

• Desapropriação das áreas de ocupação irregular abaixo da cota de 2

consonância com critérios estabelecidos pela Prefeitura Municipal), em 

conjunto com medidas fiscalizadoras e legais

dessas áreas, bem como das cabeceiras com cotas superiores a 60

Intervenções na calha 

Foram propostas intervenções na calha

vazões de projeto: 

117 

Estrada do Bananal com Rua Coronel Vercessi; 

Rua Ituverava com Rua Alcides Almeida; 

Rua Tirol com Rua Antônio Cordeiro; 

Rua Tirol com Estrada de Jacarepaguá; 

 

bev (Antártica) 

io Anil 

propostas para a bacia do Rio Anil intervenções que combinam reforço de 

capacidade hidráulica com recuperação de áreas de preservação: 

de calhas e travessias nos rios: Sangrador, São Francisco e Anil; 

Desapropriação das áreas de ocupação irregular abaixo da cota de 2,0 m (em 

consonância com critérios estabelecidos pela Prefeitura Municipal), em 

conjunto com medidas fiscalizadoras e legais que garantam a preservação 

dessas áreas, bem como das cabeceiras com cotas superiores a 60,0 m. 

ropostas intervenções na calha, a fim de possibilitar o atendimento às 
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• Adequação das travessias da Estrada do Araguaia, Rua Geminiano Góes e 

Estrada dos Três Rios no Rio Sangrador; 

• Adequação do trecho a jusante da Estrada de Jacarepaguá, no Rio Sangrador; 

• Adequação do trecho entre as seções SF-08 e SF-16, no Rio São Francisco; 

• Desassoreamento do trecho entre as seções AN-65 e AN-43, no Rio Anil; 

• Adequação do trecho entre as seções AN-43 e AN-19, no Rio Anil, com 

estabilização de taludes; 

• Desapropriação das áreas localizadas abaixo da cota 2,0 m, na margem 

direita do Rio Anil, no trecho inferior da bacia. 

Medidas de preservação 

Recomenda-se a preservação de todas as áreas localizadas abaixo da cota 2,0 m e 

acima da cota 60,0 m. Esta medida engloba todas as áreas de cabeceira dos 

principais tributários do Rio Anil, abrangendo também as imediações do canal, 

principalmente uma extensa área alagadiça, que já apresenta ocupação irregular 

no trecho baixo, localizado a jusante da Av. Isabel Domingues. 

A Figura 7.53 apresenta a localização das Intervenções propostas no mapa da 

bacia hidrográfica e a Tabela 7-29 o custo das intervenções. 



 

 

 

 

Figura 7.53 – Mapa de Intervenções propostas na Bacia do Rio Anil. 
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Tabela 7-29 – Custo das Intervenções propostas na bacia do rio Anil – Canalizações. 

 

 

TRECHO
EXTENSÃO 

(m)

CAPACIDADE 
PROJETADA 

(m³/s)
TIPO CUSTO (R$)*

SG-001 a 
SG-008.6

1500 80.0
Adequação da seção, 

mantendo a área existente
5,756,621.11R$              

SF-008 a 
SF-016

300 50.0 Adequação da seção 1,151,324.22R$              

AN-019 a 
AN-043

1050 280.0

Adequação da seção 
mantendo a área da seção 

a montante, com 
adequação dos taludes

4,029,634.78R$              

2,902.0 10,937,580.11R$            

10,937,580.11R$       

CURSO D'ÁGUA DESCRIÇÃO SEÇÃO

BACIA DO ANIL

CANALIZAÇÕES

Rio São Francisco
Trecho entre a Estrada da 
Uruçanga e a Rua Roberto 
Oswaldo Cruz

Formato retangular: Base = 5,0 
m; H = 2,9 m; revest. Concreto

Rio Sangrador
Trecho a jusante da Estrada 
de Jacarepaguá

Formato trapezoidal: Base = 4,0 
m; H = 3,0 m; Talude 1V:2H; 
revest. Gabião com fundo em 

concreto

* BACIAS QUE NÃO DISPÕEM DE PROJETOS BÁSICOS - ORÇAMENTOS ESTIMADOS

TOTAL CANALIZAÇÕES + RESERVATÓRIOS

Rio Anil
Entre a ponte próxima à foz 
do Canal da Antártica e a 
Rua dos Passarinhos

Formato trapezoidal: Base = 
10,0 m; H = 4,0 m; Talude 

1V:2,5H; revest. Gabião com 
fundo em concreto

TOTAL CANALIZAÇÕES
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Bacia do Rio Rainha 

 

Figura 7.54 – Localização da bacia do Rio Rainha. 

A bacia do rio Rainha possui 3,0 km
2
, dos quais apenas 1,0 km

2
 em área 

urbanizada e todo o restante em área de preservação ambiental. As áreas de 

cabeceira encontram-se preservadas e nas áreas mais baixas a urbanização 

encontra-se consolidada. Não há registros de inundações recorrentes nesta 

bacia. Seu canal tem início à jusante de duas barragens situadas no Parque da 

Cidade. O talvegue direciona-se para leste e corre paralelamente a Estrada Santa 

Marinha. 

Sua área de drenagem abrange os bairros do Alto da Boa Vista, Gávea, Humaitá, 

Ipanema, Jardim Botânico, Lagoa, Leblon e Santa Teresa, localizados na 

Macrozona de ocupação controlada, de acordo com o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Sustentável da Cidade do Rio de Janeiro. 

A Figura 7.54 apresenta a localização da bacia hidrográfica do Rio Rainha no 

mapa das macrorregiões de drenagem da cidade do Rio de Janeiro e a Figura 

7.55 apresenta a bacia hidrográfica sobre foto aérea. 

Caracterização da Rede de Macrodrenagem 

 
Figura 7.55 – Localização da Bacia do Rio Rainha sobre foto aérea. 

O Rio Rainha nasce na Ponta das Andorinhas, um dos picos da Serra da Carioca, 

no Maciço da Tijuca. Ele escoa através do Parque da Cidade e pelo bairro da 

Gávea até desaguar no Canal da Rua Visconde de Albuquerque, no Leblon. 

Anteriormente, o deságue do Rio Rainha se dava diretamente na Lagoa Rodrigo 

de Freitas. Com as obras de canalização dos rios da Serra da Carioca, na década 

de 1920, foi implantado o sistema de canais da bacia da Lagoa Rodrigo de Freitas, 

e o Rio Rainha teve o seu curso alterado para desaguar nesse sistema, composto 

pelos canais do Jóquei e da Av. Visconde de Albuquerque, no Leblon, que são 

interligados à Lagoa Rodrigo de Freitas e ao oceano. 

No trecho inicial, o canal possui declividade acima de 8% e geometria variável, 

alternando trechos em canal natural, trechos em concreto e trechos em pedra 

argamassada. A largura do canal varia entre 2,3 m e 5,0 m e a sua altura entre 

1,5 m e 2,0 m aproximadamente. 
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A jusante da travessia da Rua Marquês de São Vicente, o canal possui declividade 

menos acentuada, acima de 2,6% e geometria trapezoidal com fundo pedregoso. 

A base e a altura do canal são bastante variáveis, possuindo entre 3,0 m e 2,5 m 

aproximadamente. 

Ao final deste trecho o curso d’água escoa em um trecho em galeria circular com 

2,3 m de diâmetro até retornar ao canal aberto na Avenida Padre Leonel França. 

Este trecho possui geometria retangular, estrutura de concreto, base de 4,0 m e 

altura de 3,5 m. Em seguida, o escoamento passa a ocorrer em uma galeria 

retangular com aproximadamente 4,0 m de largura, 2,9 m de altura e declividade 

de 0,0050 m/m até o desemboque no canal da Rua Visconde de Albuquerque. 

A Figura 7.56 apresenta elementos urbanos de destaque na bacia. 

 
Figura 7.56 – Elementos urbanos de destaque na bacia do rio Rainha. 

Locais com risco de inundação 

A bacia do Rio Rainha não apresenta pontos de inundação frequentes, conforme 

verificado, tanto nos registros existentes na Rio-Águas, quanto nos 

levantamentos de campo realizados. Isso se deve ao fato da maior parte do seu 

curso estar na área do Parque da Cidade e no interior do Campus da PUC, com 

boa preservação das margens e da mata ciliar. No trecho de baixada, no entanto, 

os estudos hidráulico-hidrológicos revelaram insuficiência da rede em um 

pequeno trecho em galeria, em frente a PUC, na travessia sob a Av. Padre Leonel 

França. 

Tratamento dos déficits na bacia do Rio Rainha 

A partir do estudo diagnóstico realizado foram identificados os seguintes 

problemas de macrodrenagem na bacia do Rio Rainha: 

• Déficit de capacidade hidráulica em uma travessia, localizada no trecho de 

baixada, em frente ao campus da PUC, na Av. Padre Leonel França; 

• Risco de erosão e assoreamento, decorrente da propensão da bacia ao 

carreamento de sedimentos durante a ocorrência de cheias rápidas, devido 

às fortes declividades da área de cabeceira. 

• Risco iminente de expansão da Comunidade Vila Parque da Cidade em 

direção à margem direita do Rio Rainha, a montante da Estrada Santa 

Marinha, comprometendo as margens do curso d’água e a condição atual de 

permeabilidade, amortecimento e formação de sedimentos na bacia. 

Para o tratamento quantitativo do único trecho de déficit, na travessia em na Av. 

Padre Leonel França, justifica-se a abertura dessa travessia de modo a garantir 

seção hidráulica compatível com o trecho a jusante. 

Com relação ao risco de erosão e consequente assoreamento, por se 

encontrarem em área de preservação no Parque da Cidade, as cabeceiras da 

bacia apresentam uma proteção natural contra o carreamento de sedimentos 

para a calha do rio durante as tormentas de maior intensidade. Além disso, as 

estruturas existentes na bacia do Rio Rainha, compostas de duas barragens no 

trecho dentro do Parque da Cidade e estruturas de dissipação (degraus) ao longo 

dos trechos no Parque da Cidade e no interior do Campus da PUC, desde que 

bem conservadas, desaceleram os escoamentos nos trechos de maior 

declividade. Recomenda-se, portanto, a manutenção permanente dessas 

estruturas, de modo a garantir o seu bom funcionamento. 
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Com relação ao risco de expansão da ocupação irregular na Comunidade Vila 

Parque da Cidade, é preciso que haja o controle efetivo no sentido de evitar que 

sejam desmatadas mais áreas de mata ciliar e ocupada à região na margem 

direita do Rio Rainha, a montante da Estrada Santa Marinha. O aumento dessa 

ocupação acarretaria em maior risco de erosão das margens, hoje preservadas 

pela floresta no interior do Parque da Cidade, em risco à vida humana, pela 

ocupação desordenada das áreas ribeirinhas e na alteração da condição de 

permeabilidade na bacia, alterando também as vazões de projeto no curso 

d’água. 

A Tabela 7-30 apresenta as intervenções recomendações para a bacia 

hidrográfica. A Figura 7.57 apresenta a localização das intervenções sobre mapa 

da bacia e a Tabela 7-31 apresenta o custo das intervenções propostas. 

Tabela 7-30 – Características das Intervenções propostas na bacia do Rio Rainha. 

 

CONTROLE DA OCUPAÇÃO DAS MARGENS

Controle da expansão da Comunidade Vila Parque da Cidade, às margens da Estrada Santa 
Marinha, em risco iminente de crescimento em direção à margem direita do Rio Rainha, a 

montante da travessia sob esta via. 

MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS EXISTENTES DE CONTENÇÃO D E VELOCIDADES
Manutenção constante das estruturas existentes nos trechos alto e médio do Rio Rainha, para a 

contenção de velocidades, que consistem de barragens de pequeno porte no interior do Parque da 
Cidade, além de degraus de dissipação de energia ao longo de todo o curso, no Parque da Cidade 

e Campus da PUC.

INTERVENÇÕES RECOMENDADAS NA BACIA DO RIO RAINHA

AMPLIAÇÃO DE TRAVESSIA CARACTERÍSTICAS

Adequação hidráulica da galeria existente 
em frente o Campus da PUC, a montante 

da Av. Padre Leonel França

Seção retangular: Base = 4,0 m; Altura = 2,8 m; I = 
0,0045 m/m (geometria da seção-tipo a jusante)



 

 

 

Figura 7.57

 

57 – Mapa de localização das intervenções propostas na Bacia do Rio Rainha. 
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Tabela 7-31 – Custo das Intervenções propostas na Bacia do Rio Rainha – Canalizações. 

 

 

TRECHO
EXTENSÃO 

(m)

CAPACIDADE 
PROJETADA 

(m³/s)

TIPO: ADEQUAÇÃO, 
AMPLIAÇÃO, 
REFORÇO, 

SUBSTITUIÇÃO, 
DERIVAÇÃO, DESVIO

CUSTO (R$)*

Ra-11 70 35.0
Adequação da galeria 

existente
405,408.38R$              

70.0 405,408.38R$              

405,408.38R$          

* BACIAS QUE NÃO DISPÕEM DE PROJETOS BÁSICOS - ORÇAMENTOS ESTIMADOS

BACIA DO RIO RAINHA

TOTAL CANALIZAÇÕES

TOTAL CANALIZAÇÕES

CANALIZAÇÕES

CURSO D'ÁGUA DESCRIÇÃO SEÇÃO

Rio Rainha
Galeria a montante da Av. 
Ped. Leonal Franca

Base = 4,0 m; H = 2,8 m; revest. 
Concreto
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Bacia do Rio dos Macacos 

 

Figura 7.58 – Localização da bacia do Rio dos Macacos. 

A bacia hidrográfica do Rio dos Macacos drena uma área de 9,4 km², sendo a 

principal bacia contribuinte da Lagoa Rodrigo de Freitas. Sua área de drenagem 

abrange parcialmente os bairros do Alto da Boa Vista, Jardim Botânico e Lagoa, 

localizados na Macrozona de ocupação controlada, segundo Plano Diretor de 

desenvolvimento Sustentável da Cidade do Rio de Janeiro. 

Ao todo, a bacia hidrográfica da Lagoa Rodrigo de Freitas drena uma área de 

23,5 km², e abrange os bairros do Alto da Boa Vista, Gávea, Humaitá, Ipanema, 

Jardim Botânico, Lagoa e Leblon. 

A Figura 7.58 apresenta a localização da bacia hidrográfica do rio dos Macacos no 

mapa das macrorregiões de drenagem da cidade do Rio de Janeiro e a Figura 

7.59 apresenta a bacia hidrográfica sobre foto aérea. 

Caracterização da Rede de Macrodrenagem 

 
Figura 7.59 – Localização da Bacia do Rio dos Macacos sobre foto aérea. 

O Rio dos Macacos, assim como vários de seus afluentes, nasce na Serra da 

Carioca, integrante do Parque Nacional da Tijuca, importante Unidade de 

Conservação Federal. O canal tem início junto do Horto Florestal do Jardim 

Botânico e segue em direção ao sul paralelamente a Rua Pacheco Leão. 

Neste trecho inicial, o canal possui geometria variável, fundo pedregoso e 

margens com trechos de vegetação e outros com paredes em concreto e 

alvenaria pertencentes aos muros de construções lindeiras. Essa tipologia de 

canal se estende até o início do Jardim Botânico, próximo à Aleia Frei Veloso, 

onde o canal possui geometria retangular com fundo e paredes com pedras 

argamassadas. Nota-se nesse trecho a presença de degraus ao longo do canal e 

pequenas bacias de amortecimento que visam diminuir a velocidade do 

escoamento. 
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Na área do Jardim Botânico o canal é raso com profundidade média de 1,5 m, 

geometria retangular, com paredes em concreto, largura variável entre 3,8 m e 

5,0 m e declividade média de 0,0062 m/m. O curso d’água principal possui um 

canal de derivação, que direciona parte das águas, atravessando o Jardim 

Botânico e desembocando no canal do Jockey. 

Ao chegar próximo ao cruzamento entre a Rua Pacheco Leão e a Rua Jardim 

Botânico, o rio passa a escoar em galeria até encontrar o canal aberto da Rua 

General Garzon. Este trecho de canal possui seção trapezoidal com base de 

4,0 m, profundidade 2,5 m, sofrendo a influência do nível da Lagoa Rodrigo de 

Freitas e recebendo ainda as contribuições do canal da Av. Lineu de Paula 

Machado e do canal do Jockey Club. 

A Figura 7.60 apresenta elementos urbanos de destaque na bacia hidrográfica. 

 
Figura 7.60 – Elementos urbanos de destaque na Bacia do Rio dos Macacos. 

Locais com risco de inundação 

Embora na maior parte de seu trajeto o Rio dos Macacos escoe em áreas de 

preservação, como o Parque Nacional da Tijuca, o Horto Florestal e o Jardim 

Botânico, existem pequenos trechos de canal em meio de quadra e ao longo de 

vias onde ocorre inundação localizada. 

O primeiro deles ocorre a montante do Jardim Botânico, em um trecho onde o 

canal escoa em meio de quadra, entre a Rua Pacheco Leão e a Estrada do Grotão, 

na altura da Rua Marquês de Sabará. Nesse trecho, de aproximadamente 600 m 

de extensão, há ocupação irregular das margens e construções imediatamente 

adjacentes às paredes do canal, e são observadas inundações recorrentes. 

Outro ponto frequente de inundações ocorre no entroncamento da Rua General 

Garzón com a Av. Lineu de Paula Machado. Neste trecho, o canal do Rio dos 

Macacos conflui com o seu principal afluente, o Rio Cabeça, e com o Canal do 

Jóquei, canal de declividade nula e fluxo reversível conforme os níveis d’água na 

Lagoa e no Oceano. 

Os pontos mais críticos de inundação identificados foram: 

• Rua Von Martius; 

• Rua Pacheco Leão entre o número 650 (aprox.) e a Rua Jardim Botânico; 

• Rua Visconde de Carandaí; 

• Rua 86; 

• Rua Jardim Botânico entre a Associação de Amigos do Jardim Botânico e a 

Rua Lopes Quintas; 

• Rua General Garzon; 

• Avenida Lineu de Paula Machado entre a Rua General Garzón e a Rua 

Saturnino de Brito. 

Tratamento dos déficits na bacia do Rio Macacos 

O conjunto de intervenções recomendado para bacia do Rio dos Macacos 

considerou tanto a adequação hidráulica dos escoamentos quanto a proteção da 

rede de drenagem contra erosão e assoreamento. Também procurou garantir 

uma margem de segurança no trecho final, na Rua General Garzón, já que este 

está sujeito a fatores externos à bacia que podem contribuir para a formação de 

inundações nesse importante eixo viário da cidade. 

JÓQUEI CLUBE

JARDIM BOTÂNICO

HORTO 
FLORESTAL

LAGOA RODRIGO 
DE FREITAS

CORCOVADO

PARQUE 
NACIONAL 
DA TIJUCA
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Deste modo, visando atender às diversas condicionantes da macrodrenagem na 

bacia, considera-se que a alternativa que melhor se adéqua aos objetivos 

combina medidas de reservação com adequação de calha. A implantação do 

Reservatório RMC-1 se justifica, tanto do ponto de vista quantitativo, para a 

adequação dos escoamentos, quanto do ponto de vista qualitativo, para a 

retenção dos sedimentos advindos das ondas de cheia durante tormentas de 

maior intensidade, evitando assim que se acumulem nos canais de 

macrodrenagem na região de baixada. Esse reservatório possibilitará aos trechos 

de canal a jusante, o atendimento às vazões de projeto, até o limite da Rua 

Jardim Botânico, evitando, desse modo, dispendiosas intervenções na calha no 

interior do Jardim Botânico. O trecho a montante do Jardim Botânico, no 

entanto, é afetado pela ocupação irregular dar margens e carece de medidas 

sociais para garantir a segurança da população que ali reside, em condições de 

risco, bem como a proteção das margens e calha do curso d’água. 

A Tabela 7-32 apresenta as intervenções recomendadas na Bacia Hidrográfica. A 

Figura 7.61 apresenta a localização das intervenções propostas sobre o mapa da 

bacia hidrográfica e a Tabela 7-33 apresenta o custo das intervenções. 

Tabela 7-32 – Características das Intervenções recomendadas na Bacia do rio dos 
Macacos. 

 

Volume

[m3]

88.000 On-line, abertoRMc-1 - HORTO FLORESTAL
Rua Pacheco Leão (antiga 
represa)

Adequação hidráulica do canal junto à Rua 
General Garzón (Projeto Rio-Águas 3-3-D-

2797).

Largura = 8,0 m, Altura = 2,70 m, Declividade de 0,0025 m/m e 

Capacidade de 82,5 m3/s.

RESERVATÓRIOS DE 
AMORTECIMENTO

CARACTERÍSTICAS

Tipologia Local

INTERVENÇÕES RECOMENDADAS NA BACIA DO RIO DOS MACAC OS

OBRA PONTUAL CARACTERÍSTICAS

Adequação hidráulica do vertedor lateral no 
canal do Jardim Botânico.

Largura da soleira = 5,0 m; Altura do vertedor = 1,5 m e 
Capacidade = 10,0 m3/s



 

 

 

Figura 7.61 –

 

– Mapa de localização das intervenções propostas na Bacia do Rio dos Macacos. 
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Tabela 7-33 – Custo das Intervenções propostas na bacia do Rio dos Macacos – Reservatórios e canalizações. 

 

 

SIGLA NOME
CURSO 
D'ÁGUA

TIPO
ÁREA DE 

DRENAGEM 
TOTAL (m²)

ÁREA DE 
DRENAGEM 

PARCIAL (m²)
H (m) VOLUME (m³) CUSTO (R$)*

RMC-1
HORTO 
FLORESTAL

Rio dos 
Macacos

On-line, aberto 3,40 3,40 10,0 55.000 18.774.852,35R$                  

55.000 18.774.852,35R$                  

TRECHO
EXTENSÃO 

(m)

CAPACIDADE 
PROJETADA 

(m³/s)

TIPO: ADEQUAÇÃO, 
AMPLIAÇÃO, 
REFORÇO, 

SUBSTITUIÇÃO, 
DERIVAÇÃO, 

DESVIO

CUSTO (R$)*

Mc-027 a Mc-
055

520 10,0
Reforço (vertedor 
lateral no canal do 
Jardim Botânico)

3.011.605,07R$                    

520,0 3.011.605,07R$                    

21.786.457,42R$             

* BACIAS QUE NÃO DISPÕEM DE PROJETOS BÁSICOS - ORÇAMENTOS ESTIMADOS

TOTAL RESERVATÓRIOS

BACIA DO RIO MACACOS

RESERVATÓRIOS

ENDEREÇO

Rua Pacheco Leão (Próx. À 
Estrada da Castorinha)

TOTAL CANALIZAÇÕES

TOTAL CANALIZAÇÕES + RESERVATÓRIOS

CANALIZAÇÕES

CURSO D'ÁGUA DESCRIÇÃO SEÇÃO

Rio dos Macacos
Canal aberto ao longo do Jardim 
Botânico

Base = 4,5 m; H = 1,5 m; 
revest. Concreto
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Bacia do Rio Banana Podre 

 

Figura 7.62 – Localização da bacia do Rio Banana Podre. 

A bacia do rio Banana Podre têm área de drenagem de 1,85 km², tendo como 

limites: ao norte a bacia do rio Carioca; a Leste a Baía da Guanabara; ao sul e 

oeste a bacia da Urca e de Copacabana. Drena o bairro de Botafogo localizado na 

Macrozona de ocupação controlada, de acordo com o plano Diretor de 

Desenvolvimento Sustentável. 

O único curso d’água da bacia hidrográfica é o próprio Rio Banana Podre que 

deságua na Baia da Guanabara. 

A Figura 7.62 apresenta a localização da bacia hidrográfica do rio Banana Podre 

no mapa das macrorregiões de drenagem da cidade do Rio de Janeiro e a Figura 

7.63 apresenta a bacia hidrográfica sobre foto aérea. 

Caracterização da Rede de Macrodrenagem 

 

Figura 7.63 - Localização da Bacia do Rio Banana Podre sobre foto aérea. 

O Rio Banana Podre nasce nas encostas que se erguem em direção ao Morro do 

Corcovado e ao Morro Dona Marta, descendo pela Rua Alfredo Chaves até atingir 

a Rua São Clemente. Atravessa a região norte de Botafogo até desaguar no mar. 

Trata-se de um curso inteiramente canalizado. Dos 1,85 km² que compõem a 

área de drenagem, a maior parte já se encontra urbanizada, estando as 

cabeceiras nas cotas acima de 60,0 m. que por disposição legal não pode ser 

ocupada. 

A Figura 7.64 apresenta elementos urbanos de destaque na Bacia hidrográfica. 
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Figura 7.64 – Pontos notáveis na Bacia do Rio Banana Podre. 

Locais com risco de inundação 

A Figura 7.65 apresenta os locais identificados como sob risco de inundação. 

 

Figura 7.65 – Locais com risco de inundação na Bacia do Rio Banana Podre. 

Tratamento dos déficits na bacia do Rio Banana Podre 

1) Implantação de galerias de reforço paralelas a existente - readequação da 

capacidade hidráulica; 

2) Reservatório de amortecimento de “pé de morro” � controle de flash-

floods e retenção de sedimentos. 

A Figura 7.66 apresenta a localização das intervenções propostas no Mapa da 

bacia hidrográfica e a Tabela 7-34 o custo das intervenções. 

 



 

 

 

Figura 7.66 –

 

– Mapa de localização das Intervenções propostas na Bacia do Rio Banana Podre. 
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Tabela 7-34 – Custo das intervenções propostas na bacia do rio Banana Podre – Reservatórios e Canalizações. 

 

 

SIGLA NOME
CURSO 
D'ÁGUA

TIPO
ÁREA DE 

DRENAGEM 
TOTAL (m²)

ÁREA DE 
DRENAGEM PARCIAL 

(m²)
H (m) VOLUME (m³) CUSTO (R$)

RBP-1
LARGO DOS 
LEÕES

Rio Banana 
Podre

Off-line, 
fechado

0,40 0,40 4,0 15.000 9.799.872,64R$                     

15.000 9.799.872,64R$                     

TRECHO
EXTENSÃO 

(m)

CAPACIDADE 
PROJETADA 

(m³/s)

TIPO: ADEQUAÇÃO, 
AMPLIAÇÃO, 
REFORÇO, 

SUBSTITUIÇÃO, 
DERIVAÇÃO, DESVIO

CUSTO (R$)

Trecho 1 1500 4,6 Galeria de reforço 8.687.322,33R$                     

Trecho 1 470 1,3 Galeria de reforço 2.722.027,66R$                     

1.970,0 11.409.349,99R$                   

21.209.222,63R$             

* BACIAS QUE NÃO DISPÕEM DE PROJETOS BÁSICOS - ORÇAMENTOS ESTIMADOS

TOTAL CANALIZAÇÕES + RESERVATÓRIOS

CURSO D'ÁGUA DESCRIÇÃO SEÇÃO

Galeria rio Banana Podre Galeria Rio Banana Podre
Seção retangular; base = 

2,0m; H = 1,5m; i=0,0020m/m

Galeria Rua São Clemente Galeria Rua São Clemente
Seção circular; D = 1,0m; 

i=0,0050m/m

TOTAL CANALIZAÇÕES

CANALIZAÇÕES

BACIA DO RIO BANANA PODRE

RESERVATÓRIOS

ENDEREÇO

Largo dos Leões

TOTAL RESERVATÓRIOS
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MACRORREGIÃO DE SEPETIBA 

Bacia do Piraquê–Cabuçu 

 

Figura 7.67 – Localização da Bacia do Piraquê–Cabuçu. 

A bacia do rio Piraquê-Cabuçu está localizada na região Oeste do município do 

Rio de Janeiro, sendo contribuinte da Baía de Sepetiba. 

Percorre os bairros da zona Oeste do município: Senador Vasconcelos, Campo 

Grande e Guaratiba, alem de Senador Camará, Santíssimo e Pedra de 

Guaratiba, inseridos na macrozonas de ocupação assistida e ocupação 

condicionada conforme definido pelo Plano Diretor de Desenvolvimento 

Sustentável da Cidade do Rio de Janeiro. 

A Figura 7.67 apresenta a localização da bacia hidrográfica do rio Piraque-

Cabuçu no mapa das macrorregiões de drenagem da cidade do Rio de Janeiro 

e a Figura 7.68 apresenta a bacia hidrográfica sobre foto aérea. 

Caracterização da Rede de Macrodrenagem 

 
Figura 7.68 – Localização da Bacia do Piraquê-Cabuçu sobre foto aérea. 

O rio Piraquê-Cabuçu 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.O trecho inicial do Curso d’água é denominado Rio 

Cabuçue escoa por um canal de concreto ao longo da Rua Artur Rios e das 

Avenidas Dom Sebastião I e Belmiro Valverde. Este trecho apresenta duas 

importantes travessias, sob a Estrada do Cabuçu e Rua Olinda Elis. A jusante 

desta última, o rio Cabuçu recebe, pela margem esquerda, o Rio Cabuçu Mirim, 

que drena uma área de aproximadamente 2,2 km² no bairro de Campo Grande, 

por meio de um canal de concreto ao longo da Av. Mariana. 

Após essa confluência o Rio Cabuçu segue canalizado por um trecho de 

aproximadamente 1500 m, até a confluência, pela margem esquerda, do Rio da 
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Prata do Cabuçu, que drena uma bacia de 30 km², no bairro de Campo Grande. A 

partir deste ponto, o rio Cabuçu segue em canal natural por cerca de 3.500 m, 

abrangendo toda a extensão da Av. Guarabu da Serra, no bairro de Campo 

Grande até a travessia sob a Estrada do Mato Alto, limite dos bairros de Campo 

Grande e Guaratiba. Após esta travessia, o rio segue em curso natural entre 

áreas de vegetação e pastagens, até a travessia sob a Estrada do Rio Aterrado, a 

partir da qual passa a ser denominado Rio Piraquê. 

O rio Piraquê segue em curso natural, por cerca de 4.000 m, ao longo de um 

trecho parcialmente urbanizado, onde recebe, pela margem esquerda, o rio 

Consulado e, pela margem direita, o Rio dos Porcos, até a travessia sob a Av. das 

Américas. 

O trecho entre a Av. das Américas e a Estrada da Matriz é caracterizado pela 

confluência com o Valão das Cinzas, na margem esquerda, e pela ocupação 

irregular da margem direita, ao longo da via chamada “Rua Capelinha”. Essa 

ocupação se intensifica a jusante da Estrada da Matriz, até o canal do Jardim 

Garrido, já no limite da área alagada na região da foz do Rio Piraquê. O trecho 

final, em área alagada, estende-se, por cerca de 1 km, entre o canal do Jardim 

Garrido e a baía de Sepetiba. 

A Figura 7.69 apresenta alguns elementos urbanos de destaque na bacia 

hidrográfica. 

 

Figura 7.69 – Elementos urbanos de destaque na Bacia do Rio Piraquê-Cabuçu. 

Locais com risco de inundação 

As áreas de risco de inundação foram identificadas com base nos pontos de 

inundação registrados pela Fundação Rio-Águas. As informações foram 

posteriormente confirmadas em campo, nas entrevistas com a população e nas 

marcas de enchente observadas nas edificações. 

As principais áreas de inundação identificadas são: 

• Bairro 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. 

Tratamento dos déficits na bacia do Rio Piraquê-Cabuçu 

São propostas para a bacia do Piraquê-Cabuçu as intervenções que combinam 

reservação com reforço de capacidade hidráulica.  

ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
(MANGUEZAL) 

ESTAÇÃO DA EMBRATEL
GUARATIBA

PARQUE INDUSTRIAL DA 
MICHELIN

CAMPO GRANDE

PARQUE ESTADUAL 
DA PEDRA BRANCA
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• Reservação, a fim de adequar as vazões afluentes à capacidade hidráulica da 

calha, nos trechos onde o curso d’água encontra-se consolidado, com 

avenidas marginais ou construções, onde o aumento de capacidade 

implicaria em desapropriações onerosas e/ou inviáveis; 

• Adequação de calha, com implantação de via parque marginal para prevenir 

contra futuras invasões, nos trechos onde o canal encontra-se em calha 

natural, ainda sem urbanização marginal, e cuja margem encontra-se em 

risco de ocupação irregular; 

• A implantação de vias parque também foi recomendada como medida de 

proteção das áreas baixas não urbanizáveis (cotas inferiores a 2 m), em 

conjunto com medidas fiscalizadoras que garantam a preservação dessas 

áreas, bem como das cabeceiras com cotas superiores a 60 m. 

A Figura 7.70 apresenta a localização das intervenções na planta da bacia 

hidrográfica e a Tabela 7-35 o custo das intervenções propostas. 
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Figura 7.70 – Mapa de localização das Intervenções propostas na Bacia do rio Piraquê-Cabuçu. 
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Tabela 7-35 – Custo das Intervenções propostos  na Bacia do rio Piraquê–Cabuçu – Reservatórios e Canalizações. 

 

 

SIGLA NOME
CURSO 
D'ÁGUA

TIPO
ÁREA DE 

DRENAGEM 
TOTAL (m²)

ÁREA DE 
DRENAGEM 

PARCIAL (m²)
H (m)

VOLUME 
(m³)

CUSTO (R$)

RCP-1 MICHELIN Rio Cabuçu
On-Line em 

Parque 
Linear

61.30 26.20 5.0 725,000 74,584,617.02R$          

RCP-2
CONFLUÊNCIA RIOS 
PRATA DO CABUÇU E 
CACHOEIRA

Rio da Prata do 
Cabuçu e Rio 
Cachoeira

Off-Line 29.60 29.60 6.0 292,000 30,011,359.98R$          

RCP-3 OLINDA ELIS
Rio Cabuçu-
Mirim

On-Line 2.25 2.25 3.5 90,000 19,169,639.84R$          

RCP-4
SENADOR 
VASCONCELOS

Rio Cabuçu On-Line 3.25 3.25 3.5 120,000 14,045,379.03R$          

1,227,000 137,810,995.87R$        

TRECHO
EXTENSÃO 

(m)

CAPACIDADE 
PROJETADA 

(m³/s)
TIPO CUSTO (R$)

TRECHO 1 1,600 600.0

Adequação e 
estabilização da calha 
com manutenção da 

área existente

2,400,000.00R$            

TRECHO 2 7,220 600.0

Adequação e 
estabilização da calha 
com manutenção da 

área existente

10,830,000.00R$          

8,820 13,230,000.00R$          

151,040,995.87R$    

BACIA DO CABUÇU-PIRAQUÊ

RESERVATÓRIOS

ENDEREÇO

Entre a Estrada do Mato Alto 
e Av. Alhambra, altura da 
Michelan

TOTAL CANALIZAÇÕES + RESERVATÓRIOS

TOTAL RESERVATÓRIOS

CANALIZAÇÕES

CURSO D'ÁGUA DESCRIÇÃO SEÇÃO

Entre a Estrada Iaraquã e o 
Rio da Chacrinha

Canal Trapezoidal em 
concreto, B=10m, 

h=6m, taludes 1V:2H, 
i=0.0015 m/m

TOTAL CANALIZAÇÕES

RIO CABUÇU

RIO CABUÇU
Entre a Estrada do Mato Alto 
e Av. das Américas

Av. Joaquim Magalhães x 
Travessa Diniz

Prox. Estrada dos Caboclos 
x Estrada da Cachamorra, cj. 
Habitacional

Estrada do Cabuçu x Rua 
Olinda Elis

Canal Trapezoidal em 
concreto, B=10m, 

h=6m, taludes 1V:2H, 
i=0.0015 m/m
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Bacia do Cação Vermelho 

 
Figura 7.71 – Localização da bacia do rio Cação Vermelho. 

A bacia do rio Cação Vermelho está localizada na zona Oeste do município do Rio 

de Janeiro, sendo afluente ao Canal do Itá, que deságua na Baía de Sepetiba. 

Possui área de drenagem de 33,8 km², percorrendo um talvegue de 8,1 km. 

A bacia está inserida nos bairros de Santa Cruz, Paciência e Cosmos, na zona 

oeste do município, integrando a macrozona de ocupação assistida, de acordo 

com o Plano Diretor de desenvolvimento Sustentável.  

Tem por principais cursos d’água: o próprio rio Cação Vermelho, o Rio Cantagalo 

e Rio Boi Branco. 

A Figura 7.71 apresenta a localização da bacia hidrográfica do rio Cação 

Vermelho mapa das macrorregiões de drenagem da cidade do Rio de Janeiro e a 

Figura 7.72 apresenta a bacia hidrográfica sobre foto aérea. 

Caracterização da Rede de Macrodrenagem 

 
Figura 7.72 – Localização da Bacia do Rio Cação Vermelho sobre foto aérea 

O Rio Cação Vermelho tem suas nascentes na Serra da Paciência e na Serra de 

Santa Eugênia. A bacia apresenta em sua maior porção áreas de baixada, já 

ocupadas e em 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, afluente da margem esquerda, drena uma área de 7,7 km², 

assim como o Rio Boi Branco, o qual drena uma área 5,0 km². 

O rio Cação Vermelho escoa ao longo de importantes avenidas marginais como a 

Av. Canal, a Av. Hermínio Aurélio Sampaio, Av. do Contorno. 
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A Figura 7.73 apresenta alguns elementos urbanos de destaque na bacia 

hidrográfica. 

 

Figura 7.73 – Elementos urbanos de destaque na Bacia do Rio Cação Vermelho. 

Locais com risco de inundação 

Os pontos mais críticos de inundação identificados são: 

• Rua Carlos Marighela com Av. Jaime Petit; 

• Rua Marcos Antônio da Silva Lima; 

• Rua Eduardo da Rocha Merlino; 

• Rua Lúcio Petit; 

• Rua Lincon Bicalho Roque; 

• Praça Marilena Volas Boas Pinto; 

• Estrada Esperança; 

• Rua Moreira; 

• Rua Projetada 8991; 

• Estrada dos Colonos; 

• Praça Guanaré; 

• Rua Majuri; 

• Rua Iconha; 

• Praça Neusa Goulart Brizola (Favela Nova Jersei); 

• Favela Nova Jersei; 

• Estrada do Gouveia; 

• Ruas de 1 a 5; 

• Rua A; 

• Beco Gouveia; 

• Rua sem nome (próximo à Igreja Assembléia de Deus); 

• Rua Guarujá; 

• Rua Cabo Bastos Cortes; 

• Avenida do Contorno; 

• Beco sem nome; 

• Rua Georgina da Silva; 

• Rua Montenegro de Lima; 

• Rua Alcantil; 

• Rua dos Bancários; 

• Beco da Esperança; 

• Rua São Corentino; 

• Rua São Gomário; 

• Rua Visconde de Sinimbu. 

Tratamento dos déficits da bacia do Rio Cação Vermelho: 

Entre as alternativas estudadas pelo PDMAP, a que melhor atende as 

necessidades e condicionantes da bacia hidrográfica, incluiu as seguintes 

intervenções: 

• Dois reservatórios de amortecimento de cheias, RC-3 e RC-4; 

BATALHÃO VILLAGRAN 
CABRITA

HOSPITAL MUNICIPAL 
DOM PEDRO II
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• Reforço de calhas onde estas não comportam a vazão afluente para a 

condição futura de urbanização; 

• Adequação de calhas que se encontram ainda em condições naturais onde as 

margens se encontram urbanizadas; 

• Bacia de sedimentação próxima à foz do Rio Cação Vermelho; 

• Preservação das áreas de cabeceira do Rio Cantagalo que ainda se 

encontram florestadas e das áreas de encostas com cotas superiores à 60 m. 

A Figura 7.74 apresenta a localização do conjunto de intervenções propostas 

sobre o mapa da bacia hidrográfica e a Tabela 7-36 apresenta os custos das 

intervenções propostas. 



 

 

 

Figura 7.74 – Mapa

 

Mapa de localização das intervenções propostas na bacia do rio Cação Vermelho. 
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Tabela 7-36 – Custo das Intervenções propostas na bacia do Rio Cação Vermelho – Reservatórios e Canalizações. 

 

 

 

SIGLA NOME CURSO D'ÁGUA TIPO
ÁREA DE 

DRENAGEM 
TOTAL (m²)

ÁREA DE 
DRENAGEM 

PARCIAL (m²)
H (m) VOLUME (m³) CUSTO (R$)

RC-3
RIO 
CANTAGALO

Rio Cantagalo
On-Line, 
Aberto

6.90 6.90 3.0 250,000 32,517,229.98R$         

RC-4
RIO BOI 
BRANCO

Rio Boi Branco
On-Line, 
Aberto

4.50 4.50 3.0 390,000 39,142,491.82R$         

640,000 71,659,721.80R$         

TRECHO
EXTENSÃO 

(m)

CAPACIDADE 
PROJETADA 

(m³/s)

TIPO: ADEQUAÇÃO , 
AMPLIAÇÃO, 
REFORÇO, 

SUBSTITUIÇÃO, 
DERIVAÇÃO, 

DESVIO

CUSTO (R$)

TRECHO 1 3,000 180.0
Adequação e 
ampliação da 

calha
4,500,000.00R$           

3,000 4,500,000.00R$           

76,159,721.80R$     

CANALIZAÇÕES

BACIA DO CAÇÃO VERMELHO

RESERVATÓRIOS

ENDEREÇO

Estrada Santa 
Eugênia

Av. Antares

TOTAL RESERVATÓRIOS

TOTAL CANALIZAÇÕES + RESERVATÓRIOS

TOTAL CANALIZAÇÕES

CURSO D'ÁGUA DESCRIÇÃO SEÇÃO

RIO CAÇÃO VERMELHO
Entre a Estrada da 
Urucânia e a Foz

Trapezoidal em Concreto, 
b=15m, h=4.2m, Taludes 

1V:2H
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Bacia do Rio da Prata do Mendanha 

 

Figura 7.75 – Localização da bacia do Rio da Prata do Mendanha. 

A bacia hidrográfica do rio da Prata do Mendanha, com área igual a 48,0 km², 

está localizada na região oeste do município do Rio de Janeiro. O rio da Prata do 

Mendanha é tributário da margem esquerda do rio Guandu que, por sua vez, 

deságua na Baía da Sepetiba. 

A bacia do rio da Prata do Mendanha é formada basicamente por três vertentes 

principais; a do próprio rio da Prata do Mendanha, a do Guandu do Sapé e a do 

rio dos Cachorros/Barreiro, a bacia abrange parcialmente ou totalmente os 

bairros de Campo Grande, Santíssimo, Bangu e Senador Camará. 

A Figura 7.75 apresenta a localização da bacia hidrográfica do rio da Prata do 

Mendanha no mapa das macrorregiões de drenagem da cidade do Rio de Janeiro 

e a Figura 7.76 apresenta a bacia hidrográfica sobre foto aérea. 

Caracterização da Rede de Macrodrenagem 

 

Figura 7.76 – Localização da Bacia do Rio da Prata do Mendanha sobre foto aérea. 

O Rio da Prata do Mendanha é tributário da margem esquerda do Rio Guandu 

que, por sua vez, deságua na Baía da Sepetiba. Nasce na encosta sudoeste do 

Maciço do Mendanha, na Serra do Barata e do Carrapato. No trecho inicial, com 

nome de Rio Fundão, escoa em leito natural por uma região de mata, tendo 

como afluentes pela margem esquerda o Rio Pecador e o Rio Bica do Padre, que 

também escoam em leito natural por região de floresta. Adentra a área urbana 

ainda em canal natural e logo a seguir recebe pela margem esquerda os rios 

Bananal e Cachoeiras e pela margem direita o Rio Guarapeba. A partir da foz do 

rio Cachoeira o Rio Fundão passa a chamar-se Rio da Prata do Mendanha. 

O Rio Guarapeba é o afluente de maior importância, pois escoa por área mais 

urbanizada. 
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O rio dos Cachorros/Barreiro aparece inicialmente nas proximidades da Rua Ivete 

Vargas, passando a ser canalizado até a Rua Jaboticabal, onde recebe afluente 

canalizado e sem denominação, que é proveniente da região do Morro do 

Exército. Segue em canal aberto até a Av. Santa Cruz, pelos fundos de lotes, 

atravessando, em seguida, a comunidade Jacaré. Cruza a linha férrea da 

Flumitrens – Ramal Santa Cruz e segue por dentro da comunidade Fazenda do 

Coqueiro. Cruza a Rua Teixeira Campos e segue por canal aberto, ao longo das 

ruas da Democracia e Outono. Volta a percorrer os fundos de lotes, cruzando a 

Estrada do Mendanha e a Av. Brasil, neste trecho com o nome de rio Barreiro. 

O Rio Guandu do Sapé é uma vertente que escoa em leito natural no interior de 

mata nas cotas superiores a 60 m até desaguar no rio da Prata do Mendanha. A 

Figura 7.77 apresenta elementos urbanos de destaque na bacia hidrográfica. 

 

Figura 7.77– Elementos urbanos de destaque na Bacia do Rio da Prata do Mendanha. 

Locais com risco de inundação 

Os locais identificados a seguir, são pontos onde houve notificação de 

inundações ou registrados nas inspeções de campo. Destaca-se que alguns 

registros referem-se a problemas de microdrenagem: 

• Estrada do Pedregoso; 

• Rua Sessenta e Seis; 

• Rua do Maranhense; 

• Praça Guarda Amaral. 

Tratamento dos déficits na bacia do Rio da Prata do Mendanha 

Rio da Prata do Mendanha 

• Trecho 1 – Adequação do canal e implantação de via parque 

• Trecho 2- Adequação do canal e implantação de via parque 

• Implantação de 2 reservatórios de retenção 

Rio Barreiras 

• Adequação do canal e implantação de via parque 

Rio Cachorros 

• Adequação do canal e implantação de via parque 

• Implantação de 05 reservatórios de retenção 

Rio Guandu 

• Implantação de 2 reservatórios de retenção 

A Figura 7.78 apresenta a localização das intervenções proposta sobre o mapa da 

bacia hidrográfica e as Tabelas 7-37 e 7-38 o custo das intervenções. 



 

 

 

 

Figura 7.78 – Mapa

 

Mapa de localização das Intervenções propostas na Bacia do Rio da Prata do Mendanha
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Mendanha. 
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Tabela 7-37 – Custo das intervenções propostas na Bacia do Rio da Prata do Mendanha – Reservatórios. 

 

SIGLA NOME CURSO D'ÁGUA TIPO
ÁREA DE 

DRENAGEM 
TOTAL (m²)

ÁREA DE 
DRENAGEM 

PARCIAL 
(m²)

H (m)
VOLUME 

(m³)
CUSTO (R$)

RPM-1 GUANDU
Rio da Prata do 
Mendanha

On-line, 
aberto

9.26 9.26 5.0 150,000 38,042,836.59R$             

RPM-2 NORTISTA
Rio da Prata do 
Mendanha

On-line, 
aberto

15.45 6.19 5.0 150,000 38,074,149.98R$             

RCc-1
 IVETE 
VARGAS

Rio dos Cachorros
On-line, 
aberto

0.44 0.44 3.0 15,000 3,370,973.73R$               

RCc-2 SAÚNA 1
Afluente Rio dos 
Cachorros

On-line, 
aberto

0.30 0.30 3.0 15,000 3,270,471.15R$               

RCc-3 SAÚNA 2
Afluente Rio dos 
Cachorros

On-line, 
aberto

0.15 0.15 3.0 15,000 3,245,734.20R$               

RCc-4 COQUEIROS Rio dos Cachorros
On-line, 
aberto

4.53 3.59 5.0 100,000 23,397,933.96R$             

RCc-5 LAMEIRÃO Rio dos Cachorros
On-line, 
aberto

7.32 2.79 4.0 120,000 28,915,007.06R$             

RG-1
SETE 
RIACHOS

Rio Guarajuba
On-line, 
aberto

4.60 4.60 4.0 120,000 29,422,610.86R$             

685,000 167,739,717.53R$           

BACIA DO RIO DA PRATA DO MENDANHA

RESERVATÓRIOS

ENDEREÇO

Estrada do Guandu

Avenida do Nortista

Rua Ivete Vargas

Rua Saúna

Rua Saúna

TOTAL RESERVATÓRIOS

Estrada dos Coqueiros / 
Rua Monte Sinai

Estrada do Lameirão x 
Rua Itaquê

Rua Carlos Pereira x 
Avenida Brasil
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Tabela 7-38 – Custo da s intervenções propostas na Bacia do Rio da Prata do Mendanha – Canalizações. 

 

 

TRECHO
EXTENSÃO 

(m)

CAPACIDADE 
PROJETADA 

(m³/s)
TIPO CUSTO (R$)

Pm-01 a Pm-62 2920 160,0 Adequação

Pm-62 a Pm-120 2535 120,0 Adequação

Ca-008 a Ca-059 1894 60,0 Adequação 11.456.163,71R$             

Ba-01 a Ba-31 2270 100,0 Adequação 45.726.198,30R$             

9.619,0 128.329.890,38R$           

296.069.607,92R$       

71.147.528,38R$             

Rio Barreiros
Entre a Av. Brasil e a foz 
do Rio Barreiros.

Base = 10,0 m; Berma = 2,5 m; 
Hcanal de base = 1,0 m; Htotal = 

2,5 m; Talude: 1V:2,5H; 
i=0,0020m/m, Revest. Gabião.

TOTAL CANALIZAÇÕES + RESERVATÓRIOS

TOTAL CANALIZAÇÕES

Rio da Prata do 
Mendanha

Montante da foz do Rio 
Barreiro

Base = 10,0 m; Berma = 5,0 m; 
Hcanal de base = 1,0 m; Htotal = 

3,0 m; Talude: 1V:2H, 
i=0,0020m/m, revest. Gabião

Rio dos Cachorros
 Entre a Estrada do 
Lameirão e a Estrada do 
Mendanha.

Base = 6,0 m; Berma = 5,0 m; 
Hcanal de base = 1,0 m; Htotal = 

2,5 m; Talude: 1V:2,5H, 
i=0,0014m/m, Revest. Gabião. 

CURSO D'ÁGUA DESCRIÇÃO SEÇÃO

Rio da Prata do 
Mendanha

Jusante da foz do Rio 
Barreiro

Base = 10,0 m; Berma = 5,0 m; 
Hcanal de base = 1,0 m; Htotal = 

2,5 m; Talude: 1V:2H, 
i=0,0020m/m, revest. Gabião

CANALIZAÇÕES

BACIA DO RIO DA PRATA DO MENDANHA
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Bacia do Rio Campinho 

 

Figura 7.79 – Localização da Bacia do Rio Campinho. 

A bacia hidrográfica do rio Campinho está localizada na região oeste do 

município do Rio de Janeiro. O rio do Campinho é tributário da margem esquerda 

do rio Guandu que, por sua vez, deságua na Baía da Sepetiba. 

A bacia do rio Campinho é formada basicamente por duas vertentes a do próprio 

rio da Prata e Mendanha e a do rio Cachorros e Barreiro e drena parcialmente ou 

totalmente os bairros de Campo Grande, Paciência, Cosmos e Inhoaíba, 

localizados na Macrozona de ocupação assistida, de acordo com o Plano Diretor 

de Desenvolvimento Sustentável da Cidade do Rio de Janeiro. 

A Figura 7.79 apresenta a localização da bacia hidrográfica do Campinho no 

mapa das macrorregiões de drenagem da cidade do Rio de Janeiro e a Figura 

7.80 apresenta a bacia hidrográfica sobre foto aérea. 

 

Caracterização da Rede de Macrodrenagem 

 

Figura 7.80 – Localização da  Bacia do Rio Campinho sobre foto aérea. 

O rio Campinho tem suas nascentes na encosta norte da Serra de Inhoaíba. É 

afluente da margem esquerda do Rio Guandu, podendo ser dividido em duas 

vertentes: uma escoa em canal de concreto, por região em processo de ocupação 

denominada Canal do Melo, e outra vertente, formada por uma ramificação de 

canais ligados ao Rio Campinho. Escoa, em quase toda sua extensão em leito 

natural, por uma área ainda pouco ocupada, mas com grande tendência a 

ocupação. 

A Figura 7.81 apresenta elementos urbanos de destaque na bacia hidrográfica. 
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Figura 7.81– Elementos urbanos de destaque na Bacia do Rio Campinho. 

Locais com risco de inundação 

A identificação das áreas de inundação foi feita por meio de investigação em 

campo, em que foram realizadas entrevistas com moradores e observações de 

marcas de inundação nas edificações e onde houve notificações de inundações 

ou registros em levantamento. Observa-se que os três últimos remetem a 

problemas de microdrenagem: 

Tratamento dos déficits na bacia do Rio Campinho 

Dentre as alternativas avaliadas, estão recomendadas as que melhor possibilitam 

o tratamento dos problemas diagnosticados na bacia do rio Campinho, 

considerando as particularidades existentes no trecho do Canal do Melo e o 

trecho do rio Campinho. O principal problema encontrado foi: 

• Os déficits de capacidade hidráulica, ao longo de trechos ou pontualmente, 

em travessias. 

As intervenções recomendadas são: 

Rio Campinho 

• Adequação do canal e implantação de via parque; 

Canal do Meio 

• Implantação de canal trapezoidal de concreto; 

• Implantação de três reservatórios de retenção. 

A Figura 7.82 apresenta a localização das intervenções propostas sobre o Mapa 

da bacia hidrográfica e a Tabela 7-39 apresenta o custo dos reservatórios e 

canalizações propostos. A Tabela 7-40 apresenta o resumo geral de todas as 

intervenções recomendadas no PDMAP. 

IGREJA DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO

DISTRITO INDUSTRIAL DE 
CAMPO GRANDE: AMBEV, 
HERMES, CIMENTO MIZU, 
ENTRE OUTRAS

WEST 
SHOPPING RIO



 

 

 

Figura 

 

Figura 7.82 – Mapa das Intervenções propostas na Bacia do Rio Campinho. 
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Tabela 7-39 – Custo das Intervenções propostos na Bacia do rio Campinho. 

 

SIGLA NOME CURSO D'ÁGUA TIPO
ÁREA DE 

DRENAGEM 
TOTAL (m²)

ÁREA DE 
DRENAGEM 

PARCIAL (m²)
H (m) VOLUME (m³) CUSTO (R$)

RCM-1 Reservatório 
Mergulhão

Canal do Melo
Off-line, 
tamponado

1.72 1.72 6.5 60,000 31,311,879.72R$             

RCM-2 Reservatório 
Canal do Melo I

Canal do Melo
Off-line, 
tamponado

5.80 4.08 20.0 90,000 55,292,769.08R$             

RCM-3 Reservatório 
Canal do Melo II

Canal do Melo Off-line, aberto 8.61 2.81 7.0 175,000 40,661,730.57R$             

325,000 127,266,379.37R$           

TRECHO
EXTENSÃO 

(m)

CAPACIDADE 
PROJETADA 

(m³/s)
TIPO CUSTO (R$)

MI-57 a MI-41 845 Adequação

MI-40 a MI-36 325 Adequação

Cp-253 a Cp-001 4100 Adequação 92,454,806.90R$             

5,270.0 98,776,677.13R$             

226,043,056.51R$       

CURSO D'ÁGUA DESCRIÇÃO SEÇÃO

CANALIZAÇÕES

BACIA DO RIO CAMPINHO E CANAL DO MELO

RESERVATÓRIOS

ENDEREÇO

Av. Mergulhão a montante da Rua 
Bem-te-Vi

Rua Alcatifa com Rua Armando 
Amaral Rebelo

Av. Pedro Geraldo de Almeida a 
jusante da Estrada Carvalho 
Ramos

TOTAL RESERVATÓRIOS

Canal retangular b=10,0, H= 2,5m; 
(Decliv. 0,0035m/m)

Trecho canalizado ao longo da Rua 
Alcatifa , entre a Estrada Rio São 
Paulo e o Beco Tingui

Canal do Melo

6,321,870.24R$               

TOTAL CANALIZAÇÕES + RESERVATÓRIOS

TOTAL CANALIZAÇÕES

Canal do Melo
Trecho canalizado entre o Beco 
Tingui e a Estrada Santa Maria

Canal retangular b=5,0, H= 2,5m; 
(Decliv. 0,0035m/m)

Rio Campinho
Trecho entre a foz do Canal do 
Melo e a foz do Rio Campinho

Trecho em canal natural e Trecho 
em canal natural e várzea ocupada. 

Alargamento do canal e 
estabilização das margens, revest. 
Gabião, Implantação de via-parque
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Tabela 7-40 – Quadro Resumo dos Custos das Intervenções recomendadas pelo PDMAP – Reservatórios e Canalizações. 

 

QTDE
VOLUME 

(m³)
INVESTIMENTO (R$)

EXTENSÃO 

(km)
INVESTIMENTO (R$)

CANAL DO MANGUE 5 258.000 161.272.015,50R$          4.315 147.730.080,03R$    309.002.095,53R$              

RIO PIRAQUÊ-CABUÇU 4 1.227.000 137.810.995,87R$          8.820 13.230.000,00R$      151.040.995,87R$              

RIO CAÇÃO VERMELHO 2 640.000 71.659.721,80R$            3.000 4.500.000,00R$         76.159.721,80R$                 

CENTRO 3 68.100 56.495.297,48R$            1.205 5.349.580,51R$         61.844.877,99R$                 

RIO ACARI (4 SUB-BACIAS) 21 1.974.000 864.231.751,70R$          9.868 44.088.773,15R$      908.320.524,85R$              

CANAL DO CUNHA (2 SUB-BACIAS) 10 680.000 373.791.653,80R$          9.710 143.753.696,48R$    517.545.350,28R$              

RIO DA PRATA DO MENDANHA 8 685.000 167.739.717,53R$          9.619 128.329.890,38R$    296.069.607,92R$              

RIO DO CAMPINHO 3 325.000 127.266.379,37R$          5.270 98.776.677,13R$      226.043.056,51R$              

RIO JEQUIÁ (ILHA DO GOVERNADOR) 0 - - 882 14.715.623,09R$      14.715.623,09R$                 

RIO IRAJÁ / CANAL DA PENHA 12 509.340 179.124.566,41R$          4.139 9.086.786,74R$         188.211.353,16R$              *

RIO SARAPUÍ / TINTAS (2 SUB-

BACIAS)
2 158.000 32.631.988,43R$            3.191 18.507.504,64R$      51.139.493,06R$                 *

RIO RAINHA / RIO DOS MACACOS (2 

SUB-BACIAS)
2 55.000 18.774.852,35R$            590 3.417.013,45R$         22.191.865,80R$                 *

RIO GUERENGUÊ / ARROIO PAVUNA 

(2 SUB-BACIAS)
6 467.000 133.168.532,97R$          - - 133.168.532,97R$              *

ARROIO FUNDO / RIO GRANDE 6 973.000 373.710.278,39R$          779 4.518.127,89R$         378.228.406,28R$              *

RIO BANANA PODRE 0 15.000 9.799.872,64R$              1.970 11.409.349,99R$      21.209.222,63R$                 *

RIO LUCAS 1 30.000 19.599.745,28R$            584 8.809.888,92R$         28.409.634,20R$                 *

RIO ANIL 0 - - 2.902 10.937.580,11R$      10.937.580,11R$                 *

85 2.727.077.369,52R$      66.844 667.160.572,53R$    3.394.237.942,05R$           

QUADRO RESUMO DAS INTERVENÇÕES RECOMENDADAS PELO PDMAP

* BACIAS QUE NÃO DISPÕEM DE PROJETOS BÁSICOS - ORÇAMENTOS ESTIMADOS

INVESTIMENTO TOTAL (R$)

CANALIZAÇÕES

BACIA HIDROGRÁFICA

RESERVATÓRIOS 
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8. PROPOSIÇÕES PARA AS DEMAIS BACIAS 

BACIA DOS RIOS PIRACÃO E PORTINHO 

As bacias do rio Piracão e Portinho estão localizadas na Bacia do Sepetiba. O 

Rio Piracão percorre por aproximadamente 6,6 km até a Baía de Sepetiba. O 

rio Portinho, por sua vez, é formado a partir da confluência do Canal Capitão, 

Rio Engenho Novo e Rio Guaratiba, percorrendo por aproximadamente 7,6 km 

até o seu deságue no Canal do Pedrinho. Ele possui muitos afluentes ao longo 

do seu curso, como os rios Pedra Branca, Escola, Domingos Ferro e Santo 

Antônio, todos contribuintes da margem esquerda. 

A área correspondente a essas duas bacias não possui ocupação populacional 

significativa e tem como ponto notável o Centro Tecnológico do Exército, 

situado no limite entre as duas bacias. 

Não foi encontrado nenhum projeto existente para esta bacia. 

BACIA DO RIO RAMOS 

EXTENSÃO: Trecho desde o deságue na Baía de Guanabara até a esquina da 

Avenida dos Campeões com Rua Sargento Pinto de Oliveira. 

VAZÃO DE PROJETO/TR: 10 e 25 anos. 

RESUMO DO DIAGNÓSTICO: 

TRECHO 1: Entre o deságue na baía e a ponte da Rua Principal na Favela da 

Maré: 

Esse trecho se caracteriza pela invasão da seção hidráulica do rio por 

construções de alvenaria e palafitas. Nos primeiros 120 m de jusante foi 

implantada uma seção trapezoidal revestida com boca aproximada de 15 m 

(a seção de projeto possui boca de 22 m). Nos 220 m de montante, até a 

ponte da Rua Principal, o rio apresenta seção natural com a calha invadida 

por construções nas duas margens. O vão entre as construções é variável, 

estando em torno de 12 m (largura de projeto é de 22 m). 

TRECHO 2: Entre a ponte da Rua Principal e a travessia sobre a Avenida Brasil, na 

Favela da Maré: 

Os 150 m a jusante deste trecho apresentam seção natural com a calha 

invadida por construções nas duas margens. O vão entre as construções está 

em torno de 8 m. (largura de projeto: 10 m). 

Nos 320 m de montante deste trecho, até as proximidades da Avenida Brasil, 

o rio apresenta seção retangular com paredes em concreto, vão aproximado 

de 8,5 m sem construções na seção hidráulica. O fundo foi considerado como 

sendo em terra. 

TRECHO 3: Travessia sob a Avenida Brasil: 

Para este trecho adotamos uma seção de 6,6 m de base com as cotas de 

fundo que constam do projeto 3-3-D-00836. 

TRECHO 4: A montante da travessia da Avenida Brasil até a Praça Professor 

Mourão Filho, margeado pela Avenida dos Campeões: 

Trecho em seção retangular com base variando de 6,7 m, junto à Brasil, a 

5,3 m, nas proximidades da praça (base de projeto 7,0 m). O trecho 

apresentava assoreamento pronunciado. 

TRECHO 5: Desde a Praça Professor Mourão Filho até a esquina da Avenida dos 

Campeões com Rua Sargento Pinto de Oliveira: 

Trecho em seção retangular com largura variando de 5,3 m, a jusante da 

praça, a 4,4 m, logo a montante, e se mantendo em 4,4 m até a esquina com 

Rua Sarg. Pinto de Oliveira. 

PROPOSIÇÕES: 

PROJETO: 

1. Cadastrar o rio desde o deságue na baía até a esquina da Avenida dos 

Campeões com a Rua Sargento Pinto de Oliveira, 
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2. Da estaca 0 a 6 fazer inspeções através de cavas para verificar a cota do 

fundo revestido da seção trapezoidal implantada.  

3. Da estaca 6 a 25, na Favela da Maré, fazer inspeções através de cavas para 

verificar se a cota das fundações das construções situadas dentro da seção 

do rio é compatível com as cotas de fundo propostas pelo plano de 

dragagem. 

4. Remover as construções da margem esquerda no trecho entre as estacas 

18+10,00m e 25+0,00m e implantar parede na margem esquerda. 

5. Fazer inspeções através de cavas para verificar a cota de fundação das 

muralhas que compõem as paredes do canal, à jusante e à montante e ao 

longo da travessia da Av. Brasil. Verificar primeiramente se o rio possui 

revestimento de fundo e em que cotas. A montante da Av. Brasil se não 

existir revestimento de fundo é necessário implantá-lo. 

6. Dragar o rio da estaca 0+00m a 40+15. 

7. Dragar e implantar revestimento de fundo da estaca 40+15m a 84+15m 

8. Implantar baterias de ralos na Rua Emílio Zaluar, junto à Avenida dos 

Campeões. 

9. Implantar baterias de ralos na Rua da Regeneração, junto à Avenida dos 

Campeões. 

10. Implantar o projeto 3-3-D-2490, na Avenida Teixeira de Castro para evitar 

que escoamento superficial chegue às pistas da Transcarioca. 

CARACTERÍSTICAS DO PROJETO: 

Os resultados encontrados são apenas uma indicação que, para ser validada, 

necessita estar pautada no cadastramento do rio através do seu levantamento 

topográfico desde a foz, incluindo o levantamento das travessias, em inspeções 

para verificar a existência de revestimento de fundo em alguns trechos, em 

inspeções para verificar a cota da base de fundação das paredes e inspeções para 

verificar a cota das fundações das construções que invadiram a seção hidráulica 

do rio na região da Favela da Maré. 

BACIA DA ZONA DOS CANAIS 

Rio Passarinho 

EXTENSÃO: Trecho compreendido entre a sua foz, no rio Pavuninha e seção 

localizada a cerca de 1.343 m para montante. 

VAZÃO DE PROJETO/TR:  

• TR 20 anos para o dimensionamento e a fixação da borda livre de projeto; 

• TR 50 anos para verificação de extravasamentos das seções e análise das 

passagens sob pontes. 

RESUMO DO DIAGNÓSTICO: 

O rio Passarinho nasce a cerca de 1,3 km a montante da Estrada Velha da Curicica e 

desemboca no rio Pavuninha, do qual é afluente da margem direita. 

Ao longo do seu percurso de aproximadamente 3,6 km o rio atravessa as pontes 

situadas nas estradas Velha da Curicica, dos Bandeirantes e da Santa Maura, e na 

Avenida Salvador Allende. 

A declividade média do talvegue entre a nascente e a Estrada dos Bandeirantes é de 

1,4% e deste ponto até a foz a declividade é da ordem de 0,6%. 

Entre as Estradas dos Bandeirantes e Santa Maura o rio é ocupado, em ambas as 

margens, por favela que se encontra em área de domínio público, segundo demarcação 

dos mais recentes PA’S. 

Da estrada Santa Maura para jusante o rio corre por região praticamente desocupada 

passando pelo interior de terreno particular, protegido por projeto de alinhamento, 

entre aquela estrada e a Av. Salvador Allende. Desse ponto para jusante, até a Av. 

Embaixador Abelardo Bueno, no encontro com o Rio Pavuninha, existe uma região 

completamente desocupada, com vegetação de alagado e sob a cota de inundação das 

marés do complexo das lagoas. 
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PROPOSIÇÕES: 

PROJETO: A descarga para dimensionamento das seções da canalização 

corresponde à vazão estimada para cheias com período de recorrência de 20 

anos que é de 19,6 m
3
/s. 

A seção transversal projetada é trapezoidal, sem revestimento, com largura na 

base de 6,0 m e taludes 1V:3H. 

O regime de escoamento é subcrítico, os tirantes d’água variam de 1,84 a 2,78m 

e a velocidade média varia de 0,49 a 0,93 m/s. 

A manutenção da calha projetada será feita através de vias locais e de avenidas 

canais que correrão em ambas as margens, paralelamente ao eixo do canal. 

As obras deste projeto estão estimadas em R$ 2.795.000,00 (Dois milhões 

setecentos e noventa e cinco mil reais). 

Rio Vargem Grande 

EXTENSÃO: 19,26 km² (bacia de captação) e 2.545,4 m (comprimento do 

talvegue) 

VAZÃO DE PROJETO: 74,1 m³/s 

RESUMO DO DIAGNÓSTICO: 

O Rio Vargem Grande tem seu término juntamente com o do Rio Morto, 

formando o Canal de Sernambetiba. 

Ao longo do seu traçado, o canal recebe três valas, uma em cada margem nas 

proximidades da estaca 29, e outra na estaca 3, na margem direita. Na estaca 42 

há o encontro com o Rio Portão, e na estaca 119 com o Rio Cachoeira. 

O rio é atravessado por seis pequenas pontes, localizadas nas proximidades das 

estacas 39+10, 47, 64, 71+10,00, 75+10,00 e 82+10,00, por três pinguelas nas 

imediações das estacas 4, 65 e 78+10,00 e por uma ponte de madeira utilizada 

como passagem de veículos, na estaca 17. 

O eixo da ponte na Estrada dos Bandeirantes cruza o canal na altura da estaca 

117. A estrutura é antiga, mas se encontra em bom estado de conservação. 

Foram identificadas 270 unidades habitacionais passíveis de remoção nos 

levantamentos topográficos realizados. 

PROPOSIÇÕES: 

PROJETO: 

No segmento da confluência com o Rio Morto está prevista a construção de um 

muro de concreto com extensão aproximada de 60,0 m e altura em torno de 

3,65 m. 

Está prevista a implantação de avenida-canal na margem direita a partir da est. 

78 até a est. 225 do Projeto Hidráulico do Canal de Sernambetiba. Esta via 

continua até a Estrada dos Bandeirantes, já no Rio Vargem Grande. Para fins de 

orçamento os trechos foram analisados separadamente nos volumes de 

orçamento do Canal de Sernambetiba e do Rio Vargem Grande. O Projeto Viário, 

contudo, considera os dois trechos como um só. A extensão da avenida-canal no 

Rio Vargem Grande é de 2.260 m e a área a ser pavimentada é de 15.594 m
2
. As 

obras têm um prazo de execução previsto para 5 meses e seu custo estimado é 

de R$ 2.125.728,62. 

O prazo de execução das obras de escavação e dragagem do canal está previsto 

para 8 meses e seu custo estimado é de R$ 1.969.760,66. 

O prazo de execução do volume total de serviços está previsto para 10 meses, 

com custo estimado em R$ 8.510.132,83. 

Rio Vargem Pequena 

EXTENSÃO: 2,75 km² (bacia de captação) e 4,47 km (comprimento total do 

talvegue) 

VAZÃO DE PROJETO: 16,10 m³/s 

TR 10 anos de recorrência para verificação do afogamento da rede de 

microdrenagem afluente; 
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TR 50 anos de recorrência para verificação de extravasamentos da seção e 

análises das passagens sob as estruturas existentes. 

RESUMO DO DIAGNÓSTICO: 

O Rio Vargem Pequena deságua na margem esquerda do Canal do Portelo. Têm 

características de rio de baixada, com declividade média de 6,25 m/km. A 

montante do trecho da baixada, o rio passa a ter leito fluvial de encosta com 

declividade média acentuada de 280 m/km. O traçado se desenvolve em uma 

área pouco habitada, sujeita a alagamentos, não havendo obstáculos que possam 

dificultar uma intervenção. Seu leito principal tem seção trapezoidal sem 

revestimento e o seu escoamento é subcrítico para toda a faixa de vazões 

estudadas. 

Foram identificadas ao longo do curso existente três travessias de concreto, nas 

est. 80+9,00, 85+9,70 e 91+9,00 e uma vala na margem direita, na altura da est. 

81+10,00. 

Duas pontes cruzam o rio, a primeira na est. 42, em uma rua de acesso que 

atravessa o rio e a segunda na Estrada dos Bandeirantes, na altura da est. 65. 

Ambas as estruturas serão removidas devido às seções hidráulicas insuficientes. 

O muro que acompanha a margem direita do rio entre as estacas 42 e 61 

também está com remoção prevista. 

Foram identificadas 20 unidades habitacionais passíveis de remoção durante o 

levantamento topográfico. 

PROPOSIÇÕES: 

PROJETO: 

A canalização foi projetada em seção trapezoidal sem revestimento até a estaca 

65, com largura do fundo de 3,0 m e taludes de 1V:3H, e calha em seção 

retangular com largura de fundo variando de 3,5 a 6,0 m. O projeto prevê 

também seção trapezoidal revestida com Colchão Reno, com largura de fundo e 

taludes iguais ao trecho inicial. Os três degraus previstos possuem seção 

retangular revestida e se encontram nas estacas 47, 58 e 65+3,00. 

O muro que acompanha a margem direita do rio entre as estacas 42 e 61 será 

removido, assim como as três travessias em concreto armado localizadas nas est. 

80+9,00, 85+9,70 e 91+9,00. Estas passagens serão corrigidas e projetadas em 

seção retangular, fundo e paramento vertical revestidos. 

Entre as estacas 41 e 72, as paredes do canal serão em aterro silto-argiloso ou 

argilo-arenoso (≈1,00m de espessura) e em areia fina e média pouco compacta. 

Nos 300 m iniciais deste trecho, ocorre areia fina e média pouco compacta 

também abaixo do fundo do canal e no restante, areia fina e média 

medianamente compacta, ou argila arenosa média, na fundação. 

A partir da estaca 72 os taludes de escavação serão em aterro de areia fina e 

média pouco argilosa fofa, em areia fina e média fofa e/ou em argila arenosa, 

mole. O solo de fundação do canal compreenderá argila arenosa média, areia 

fina, média e grossa medianamente compacta (provável solo residual) e areia 

fina e média pouco compacta. 

Uma ponte e uma travessia, localizadas nas estacas 42 e 48, respectivamente, 

serão removidas devido às seções hidráulicas insuficientes. Existe também a 

ponte da Estrada dos Bandeirantes, que cruza o traçado na altura da est. 65 e 

que não necessita de nenhuma intervenção. 

Estão previstas no projeto faixas marginais para implantação de vias locais 

destinadas à manutenção da canalização, cuja execução deverá ser feita com a 

utilização de equipamento adequado. Deverão ser respeitados os afastamentos 

mínimos recomendados pelo estudo geológico-geotécnico quando da 

implantação dessas vias ao longo do canal. 

Foram identificadas 20 unidades habitacionais passíveis de remoção durante o 

levantamento topográfico. 

CARACTERÍSTICAS DO PROJETO: 

� CANALIZAÇÃO: SEÇÃO, EXTENSÃO, REVESTIMENTO, ETC. 

As seções transversais do canal foram dimensionadas usando-se os critérios de 

projeto para o desenvolvimento do cálculo hidráulico. Na planilha de cálculo, a 
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inclinação dos taludes projetados foi determinada com base nos dados obtidos 

na realização de estudos de estabilidade. 

O eixo do canal foi posicionado de forma a buscar reduzir a escavação, além de 

evitar remoção de edificações. 

O canal foi dimensionado para a condição de simultaneidade de ocorrência da 

cheia de 20 anos de recorrência e nível d’água máximo nas seções de controle, 

atendendo aos critérios de velocidade máxima de escoamento compatível com a 

natureza das paredes do canal e de borda livre mínima. 

As velocidades máximas de escoamento consideradas no projeto foram: 

• Trecho revestido em concreto: v=4,0 m/s; 

• Trecho não revestido: as velocidades serão determinadas em função do tipo 

de solo; 

• Trecho em seção mista: as velocidades deverão ser determinadas em função 

do tipo de solo e da geometria da seção (distribuição das velocidades); 

• Outros revestimentos: conforme indicação do fabricante. 

A borda livre mínima – BL, em metros, foi calculada pela Fórmula de Denver-

Colorado: 

BL = 0,60 + 0,037 . V . Y 
1/3 

onde V e Y são, respectivamente, a velocidade média na seção (m/s) e a 

profundidade de escoamento (m) para a vazão do projeto. 

� RESERVATÓRIOS: LOCAL, VOLUME, PROFUNDIDADE, TIPO (ON-LINE, OFF-

LINE) 

� DESAPROPRIAÇÕES / RECUPERAÇÃO DE VÁRZEA: QUANTAS UNIDADES 

HABITACIONAISI, EXTENSÃO, FAIXA DE DESAPROPRIAÇÃO 

� DRAGAGEM: EXTENSÃO, VOLUME, ETC. 

BACIA DE BOTAFOGO 

Bacia do Rio Berquó 

EXTENSÃO: Trecho com 2,39 Km. 

VAZÃO DE PROJETO/TR: Não há dados. 

RESUMO DO DIAGNÓSTICO:  

A partir dos dados de cadastro não foi possível identificar possíveis 

irregularidades como insuficiência de calha, obstrução e estado estruturais das 

galerias, assoreamento, etc. 

CARACTERÍSTICAS DO PROJETO: 

A Bacia do Rio Berquó possui uma área de aproximadamente 2,46 km², e fica 

situada nos bairros do Humaitá e Botafogo tendo seu deságue na Baía de 

Guanabara. 

O Projeto 33-D-001955, de abril de 2002, mostra galerias existentes e projetadas 

num trecho sob as ruas Pinheiro Guimarães, Visconde Silva, Visconde de 

Caravelas, Gal. Cornélio de Barros e Conde de Irajá, compreendido entre a Rua 

Visconde Silva 144 e a Rua Real Grandeza. 

O trecho sob a Rua Visconde e Silva possui galeria circular do número 144 até o 

cruzamento com a Rua Conde de Irajá com diâmetros variando de 0,6 m, no 

número 144, até 1 m, próximo ao cruzamento. Após o cruzamento a galeria 

passa a ser retangular tendo 2,0 m de base e 1,2 m de altura. 

Trecho sob a Rua Pinheiro Guimarães entre o número 150 e o cruzamento com a 

Rua Cornélio de Barros, galeria circular com diâmetro variando de 0,4 m, próximo 

ao número 150; e 0,8 m, próximo ao cruzamento. 

Trecho sob a Rua Gal. Cornélio de Barros galeria circular com 0,8 m de diâmetro. 

Trecho sob a Rua Visconde de Caravelas, entre a Rua Capitão Salomão e a Rua 

Conde de Irajá, galeria retangular tendo 1,5 m de base e 1,0 m de altura. 
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Trecho sob a Rua Conde de Irajá entre a Rua Visconde de Caravelas e a Rua 

Visconde Silva, galeria retangular possuindo 1,7 m de base e 1,2 m de altura. 

Bacia do Rio Carioca 

EXTENSÃO: Trecho com 7,26 Km. 

VAZÃO DE PROJETO/TR: Não há dados. 

RESUMO DO DIAGNÓSTICO:  

A partir dos dados de cadastro foi possível identificar possíveis irregularidades 

como insuficiência de calha, obstrução e estado estruturais das galerias, 

assoreamento, etc. 

CARACTERÍSTICAS DO PROJETO: 

A Bacia do Rio Carioca possui uma área de aproximadamente 7,72 km², e fica 

situada nos bairros do Cosme Velho, Laranjeiras e Flamengo, tendo seu deságue 

na Baía de Guanabara. 

O Projeto 33-D-001330 implantado, com data de 1993, compreende o trecho 

canalizado sob a Rua Cosme Velho e a Rua das Laranjeiras, entre a Ladeira da 

Escurra e a Rua Ipiranga. De acordo com o projeto existem duas galerias neste 

trecho, uma galeria circular de tijolo maciço e pedra argamassada, localizada no 

lado par da rua; e uma galeria retangular de concreto, mais recente, de 

dimensões variando de 4,0 m x 2,5 m e 2,5 m x 2,0 m, no lado esquerdo da rua. 

O Projeto 33-D-00317 de 1977, visava à implantação de uma galeria retangular 

em concreto e pedra argamassada possuindo 3,0 m de base e 2,5 m de altura na 

área destinada ao Terminal Rodoviário Urbano, situado na esquina entre a Rua 

Cosme Velho e a Ladeira da Escurra. 

O Projeto 33-D-001217 de 1991, implantado, compreende o trecho da galeria de 

cintura da praia do Flamengo. De acordo com o Projeto este trecho possui galeria 

retangular com medidas variando de 1,8 m x 1,9 m a 2,5 m x 2,5 m. Mostra ainda 

a chagada do Rio Carioca em uma seção de concreto tendo 5,45 m de base e 

4,0 m de altura. 
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9. ASPECTOS ECONÔMICOS 

Classificação de Prejuízos decorrentes de enchentes 

Os prejuízos causados por inundações podem ser classificados em:  

a) prejuízos diretos; 

b) prejuízos indiretos; 

c) prejuízos intangíveis. 

Os prejuízos diretos são de fácil quantificação e, de maneira geral, englobam 

os danos materiais, os prejuízos de tempo e o dispêndio de energia. Os 

prejuízos indiretos, embora de quantificação mais complexa, ainda assim, 

podem ser mensurados e são sempre decorrentes dos prejuízos diretos 

individualmente ou combinados com estes. Já os prejuízos intangíveis são os 

que podem ser estimados de maneira empírica, mas nem sempre refletem a 

perda real sofrida por quem é atingido por eventos de inundação. 

A Figura 9.1 apresenta a interação dos diferentes tipos de prejuízos num 

evento de inundação. 

 
Figura 9.1 - Arranjo Formal dos Prejuízos das Enchentes. 

Exemplificando: caso uma indústria seja atingida por enchente, poderá sofrer 

prejuízos no seu prédio e em máquinas, caracterizando-se nesse rol os danos 

materiais ou o prejuízo tangível direto. Poderá ter sua produção paralisada por 

horas ou dias, caracterizando-se o prejuízo de tempo da produção que também é 

um prejuízo tangível direto. Poderá também ser obrigada a redirecionar seu 

dispêndio energético para recuperar a produção, pagando seus empregados sem 

produzir, caracterizando-se o dispêndio de energia, que também é um prejuízo 

tangível direto. Poderá ainda ter de arcar com custos diversos tais como limpeza, 

que caracterizam prejuízos indiretos, mas ainda tangíveis e, por fim, poderá ter 

que arcar com a perda do mercado futuro pela falta da produção, o que é um 

prejuízo intangível de difícil quantificação. 

Os prejuízos relativos à paralisação ou congestionamento do tráfego de veículos 

devido às enchentes estão ilustrados no diagrama da Figura 9.2. As diferentes 

dimensões das figuras demonstram a magnitude relativa a cada tipo de dano, 

constatando-se, novamente a seqüência formal: perda material, perda em tempo 

e perda em energia, bem como os custos indiretos e intangíveis. 

 

Figura 9.2 – Prejuízos Relativos ao Tráfego de Veículos. 
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Prejuízos causados por enchentes em áreas urbanas 

Cada evento de inundação é sempre peculiar e deve ser analisado 

cuidadosamente com o objetivo de discriminar uma lista de prejuízos, o mais 

detalhada possível. De maneira geral, os itens abaixo abrangem quase a 

totalidade dos prejuízos acarretados pelas enchentes. 

Prejuízos Tangíveis Diretos: 

� Prejuízo decorrente de danos às propriedades, às suas estruturas, às 

utilidades instaladas, acabamentos e seus acessos; 

� Prejuízo decorrente de danos a equipamentos, móveis, estoques e 

conteúdos de propriedades residenciais, comerciais, industriais e públicas; 

� Prejuízo decorrente da paralisação do processo de produção; 

� Prejuízo decorrente de danos ao patrimônio histórico e cultural; 

� Custos relativos a perdas de horas de trabalho por atraso de viagens; 

� Custos operacionais decorrentes de congestionamento do tráfego urbano, 

especialmente gastos com combustível; 

� Custos com veículos enguiçados, arrastados ou acidentados na enchente, 

prêmios de seguros pagos; 

� Prejuízos à infraestrutura urbana, com interrupção de serviços: vias públicas, 

energia, telefonia, água e esgoto e rede de drenagem; 

� Custos decorrentes de doenças de veiculação hídrica local; 

� Custos decorrentes de danos físicos provocados por afogamentos, colisões 

de veículos, choques elétricos, queda de árvores ou estruturas e 

deslizamentos de terras. 

Prejuízos Tangíveis Indiretos: 

�  Prejuízo decorrente da desvalorização dos imóveis residenciais, comerciais e 

industriais; 

� Custos de limpeza dos logradouros e de próprios públicos; 

� Custos com atendimentos de emergência, evacuação da população, resgate 

e assistência a desabrigados e desalojados. 

Prejuízos Intangíveis: 

� Perdas de vidas humanas; 

� Empobrecimento progressivo da população freqüentemente atingida por 

enchentes; 

� Perdas decorrentes da queda da atividade econômica e no comércio por 

inibição de investimentos e interrupção de atividades; 

� Perdas decorrentes do desemprego devido à diminuição da atividade 

industrial, comercial e prestação de serviços; 

� Perdas decorrentes da queda na arrecadação de impostos devido à 

diminuição da atividade econômica e desvalorização do patrimônio 

imobiliário; 

� Paralisação de serviço público, escolas, hospitais, atividades comunitárias e 

recreativas; 

� Prejuízos ambientais; 

� Prejuízos à saúde humana devido ao aumento da emissão de poluentes 

decorrentes dos congestionamentos de tráfego; 

� Prejuízos à saúde humana devido ao stress e a angústia causados pela 

inundação, preocupação com cheias futuras e desconforto com a freqüência 

das enchentes; 

� Perdas econômicas decorrentes de atrasos nas entregas urgentes de 

encomendas ou deterioração de cargas perecíveis; 

� Custos relacionados à migração de pessoas atingidas; 

� Perdas de itens insubstituíveis, como fotografias e lembranças, por exemplo; 
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� Danos estéticos. 

A lista de possíveis prejuízos diretos, prejuízos indiretos e intangíveis 

apresentada anteriormente pode ser utilizada como “check-list” para verificação 

de susceptibilidades, desde que, para cada item, seja possível estimar um valor 

monetário. 

Susceptibilidades a enchentes de uma Área Urbana 

O nível de risco de uma área, ou sua susceptibilidade à inundação, é determinado 

pela freqüência com que a inundação ocorre. Essa condição decorre da presença 

de níveis d’água ou velocidades de escoamentos elevados, em áreas de interesse 

econômico ou de preservação ambiental, durante eventos hidrológicos – chuvas 

e vazões – com períodos de retorno relativamente pequenos, considerando-se a 

ocupação ou o interesse ambiental. 

Os pontos de alagamento e inundação na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, 

ocorrem devido a motivos diversos, tais como impermeabilização do solo, e 

conseqüente aumento da velocidade dos escoamentos associada a deficiências 

de capacidade hidráulica em galerias antigas e do regime das marés. Os eventos 

vêm ocorrendo com uma periodicidade praticamente anual para chuvas com 

período de retorno relativamente reduzidos, o que é inaceitável, considerando os 

transtornos e prejuízos que provocam a cidade. 

A identificação das áreas susceptíveis a inundações e a magnitude desta última 

são os dados de partida para que seja possível quantificar os prejuízos causados 

na área da bacia hidrográfica. Essa primeira verificação serve para que se 

estimem preliminarmente os prejuízos, se estabeleçam procedimentos cabíveis, 

visando à obtenção de informações sobre os danos causados e seus respectivos 

custos, bem como servem para constatar a viabilidade das soluções estruturais 

propostas para a transformação dos prejuízos em benefícios. 

Susceptibilidades Econômico-Sociais Ligadas as Inundações 

Sob o aspecto econômico-social, as áreas urbanas sujeitas a inundações possuem 

maior ou menor suscetibilidade ao prejuízo causado. Por exemplo: uma área 

ocupada predominantemente por população de baixa renda pode ter também 

deficiência de infraestrutura de esgotos. Nesse caso, além das perdas 

domiciliares características, como móveis, eletrodomésticos, automóveis, etc., 

dever-se-á considerar também a possibilidade de contaminação e aparecimento 

de doenças de veiculação hídrica. Deve-se considerar também que possíveis 

danos estruturais em residências precárias podem acarretar necessidade de 

interdição e conseqüentes custos de remoção, alojamento provisório e 

realocação das famílias. 

As inundações podem também dificultar ou impedir a mobilidade dos indivíduos, 

dos veículos e cargas, o que pode significar prejuízos decorrentes da perda de 

dias de trabalho, acréscimo de consumo de combustível, atrasos na entrega de 

encomendas e maior poluição ambiental. 

Poderão ocorrer ainda situações nas quais os prejuízos decorrentes das 

enchentes acarretem paralisação da produção, provocando a perda de emprego 

e a desvalorização imobiliária crônica, devido à dificuldade de comercialização 

dos imóveis. 

Quanto mais abrangente for o conhecimento dos prejuízos acarretados pela 

inundação, ou seja, a vulnerabilidade da área de estudo, maiores serão as 

possibilidades de realizar o planejamento adequado das ações seguintes tais 

como o levantamento de dados na valorização de prejuízos e mesmo na 

adequada definição das obras a executar. 

Note-se ainda que a população de áreas cronicamente afetada por inundações 

têm tendência a reagir da mesma forma que os organismos vivos reagem às 

mudanças ambientais, criando formas próprias de mitigação dos danos para a 

proteção das atividades econômicas e da sua própria sobrevivência. Este tipo de 

interação com o ambiente deve ser observado, pois poderá determinar 

características específicas da curva de “prejuízos x altura” da enchente. 

A Identificação dos Prejuízos 

A identificação dos prejuízos decorrentes das inundações está sintetizada nos 

quadros a seguir que, classicamente listam os itens relativos às perdas tangíveis 
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diretas, tangíveis indiretas e intangíveis. As susceptibilidades socioeconômicas 

são identificáveis através da qualificação que se atribui a cada item dentro dos 

seguintes conceitos: 

SI – sem importância;  

PI – pouco importante;  

IMP – importante e  

MP – muito importante. 

As susceptibilidades socioeconômicas relacionadas aos danos às propriedades e 

seus conteúdos e utilidades, interrupção do tráfego, desvalorização imobiliária 

que são prejuízos tangíveis diretos e indiretos, assim como o empobrecimento da 

população, perda de investimentos produtivos, desemprego, perda de 

arrecadação de impostos e prejuízos à saúde que são prejuízos intangíveis, 

devem ser qualificadas como IMP ou MP. 

Deve-se ainda considerar outros dois tipos de prejuízos associados ao tamanho 

da bacia hidrográfica e a sua influencia econômica em áreas externas que não 

sofrem diretamente com inundações, mas que são afetadas de alguma forma. 

Esses prejuízos são denominados prejuízos secundários e prejuízos vinculados à 

incerteza, ambos examinados por GRIGG e HELWEG, apud NAGEM, 2008. 

O primeiro decorre dos laços econômicos da área em estudo com outras áreas 

vizinhas e o segundo decorre do grau de incerteza que implica na superposição 

de prejuízos, dada à proximidade das inundações. 

Esse último prejuízo pode ser avaliado por pesquisa de disposição a pagar entre a 

população que vive na área. 

Os dois prejuízos mencionados acima são de quantificação monetária complexa, 

mas devem ser considerados no contexto geral da analise econômica. 

As Tabelas 9-1, 9-2 e 9-3 ilustram os itens a considerar como danos tangíveis e 

intangíveis e sua classificação. 
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Tabela 9-1 – Prejuízos Tangíveis Diretos. 

 

Tabela 9-2 – Prejuízos Tangíveis Indiretos. 

 

Tabela 9-3 – Prejuízos Intangíveis. 

 
 

PREJUÍZOS TANGÍVEIS DIRETOS SI PI IMP MP

Prejuízo a propriedades, às suas
estruturas, às utilidades instaladas,
acabamentos, e seus acessos

X

Prejuízo a equipamentos, estoques e
conteúdos em residências,
comércio/indústrias e edifícios públicos

X

Prejuízo com a paralisação de produção X

Prejuízo ao patrimônio histórico e cultural X

Perdas de horas por atraso de viagens no
tráfego urbano, acréscimo de combustível
e poluição 

X

Custos com veículos enguiçados,
arrastados ou acidentados na enchente,
prêmios de seguros pagos

X

Prejuízos à infra-estrutura urbana,
interrupção de serviços, energia,
telefonia, água/esgoto e drenagem

X

Custos com doenças de veiculação
hídrica local

X

Danos na água, em colisões de veículos,
choques elétricos, queda de árvores,
estruturas, deslizamentos X
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Benefícios e Beneficiários 

Os benefícios relacionados às intervenções estruturais realizadas na bacia 

hidrográfica serão formados pela economia de tempo e dinheiro decorrentes da 

prevenção dos danos ou, em outras palavras, o benefício que se agrega em face à 

ausência do prejuízo (neste caso, inundações evitadas). 

A inexistência de prejuízo é, no entanto, probabilístico o que torna o benefício 

um valor decorrente de uma probabilidade de ocorrência. Essa probabilidade 

apóia na ocorrência de uma vazão igual ou maior àquela que causa uma 

inundação danosa. 

Assim sendo, os benefícios qualitativos são os mesmos discriminados nas listas 

de prejuízos citadas acima, cuja magnitude será função do atendimento de cada 

alternativa imaginada, com relação à alternativa de referência que é a de “nada 

se fazer”. 

O valor efetivo do benefício anual será o do valor anual esperado, que é o 

produto do benefício multiplicado pela freqüência anual das vazões maiores ou 

iguais àquela que ocasiona inundação (por conta da probabilidade de ocorrência 

da chuva naquele ano). 

Quanto aos benefícios tangíveis diretos e indiretos, é possível calcular seus 

valores. Esses valores são os dos prejuízos evitados multiplicados pela freqüência 

anual da cheia ou ainda, o valor dos prejuízos, apurados na enchente, 

multiplicado pelo inverso do seu tempo de recorrência. No que se refere aos 

benefícios intangíveis é possível estimar algum grau de atendimento que cada 

uma das alternativas levantadas pode proporcionar. 

Os benefícios anuais serão comparados entre as alternativas avaliadas 

individualmente com a alternativa de “nada fazer”. 

A identificação dos beneficiários é realizada pela analise das listas de prejuízos 

tangíveis e intangíveis apresentadas acima, observando-se a quem esses 

prejuízos afetam. 

Os beneficiários serão os moradores e proprietários de cada bacia hidrográfica 

onde se prevê intervenções contra enchentes. A lista a seguir melhor qualifica os 

beneficiários. 

� Proprietários, empreendedores e empregados, população residente, 

população carente e população não local; 

� Usuários de Veículos na área afetada e proprietários segurados contra 

enchentes; 

� Prefeitura Municipal; 

� Meio ambiente, biota e recursos hídricos. 

Aplicação da Metodologia de Avaliação de Projetos de 

Drenagem Pluviale Controle das Inundações na Bacia do Canal 

do Mangue 

Para o estudo da viabilidade econômica das intervenções propostas pelo PDMAP-

RJ, para a Bacia do Canal do Mangue, foram utilizados os resultados das 

simulações hidráulico-hidrológicas e o mapa de inundação da área de estudo, 

além das informações de tráfego e dados imobiliários, apresentados na Tabela 

9-4 a seguir. 
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Tabela 9-4 – Características da inundação na bacia do Canal do Mangue. 

 

Com esses dados, foi possível aplicar a metodologia exposta na Parte 1 deste 

documento. Desta forma, os danos calculados para a bacia do canal do mangue 

incluíram: 

� Danos causados em função do tipo de utilização do solo; 

� Danos causados ao sistema de tráfego e transportes; 

� Custos relacionados à Limpeza das áreas alagadas; 

� Custos decorrentes da disseminação de doenças de veiculação hídrica; 

� Valorização imobiliária. 

 

BACIA

ÁREAS DE INUNDAÇÃO

ÁREA TOTAL DA MANCHA DE INUNDAÇÃO  (m²) 1,638,812.00

dentro da área da mancha fora

ÁREA INUNDADA RESIDENCIAL (m²) 424,768.00 975,732.00

ÁREA INUNDADA COMÉRCIO/SERVIÇOS (m²) 206,900.00 1,001,066.00

ÁREA INUNDADA INDUSTRIAL (m²) 6,309.00 35,055.00

ÁREA INUNDADA SISTEMA VIÁRIO (m²) 1,000,835.00  -

ÁREA INUNDADA PARCIAL (m²) 1,638,812.00 2,011,853.00

ÁREA INUNDADA TOTAL (m²)

PRINCIPAIS VIAS CURSO D'ÁGUA VEÍCULOS/DIA

Av. Edson Passos - Altura da Rua Raimundo Castro Maia Rio Maracanã 21,440

Av. Francisco Bicalho - Altura da Rua Francisco Eugênio  Canal do Mangue 107,608

Av. Maracanã - Trecho Jusante - Altura da Rua São Francisco Xavier Rio Maracanã 55,189

Av. Maracanã - Trecho Montante - Altura da Rua Barão de Mesquita Rio Maracanã 37,542

Av. Menezes Cortes (Antiga Estr. Grajaú-Jacarepaguá) - Altura da Rua Visconde de Santa Isabel  - 41,048

Av. Osvaldo Aranha - Altura da Av. Presidente Castelo Branco (Radial Oeste) Rio Maracanã 68,012

Av. Paulo de Frontin - Altura da Rua do Bispo Rio Comprido 37,960

Av. Paulo de Frontin - Altura da Rua Leontina Machado Rio Comprido 33,663

Av. Presidente Castelo Branco (Radial Oeste) - Altura da Rua General Canabarro Rio Maracanã 126,359

Av. Presidente Vargas - Trecho Médio - Altura da Pça da Rapública Canal do Mangue 120,796

Av. Presidente Vargas - Trecho Jusante - Altura da R. Visc. Duprat (Correios) - Cidade Nova Canal do Mangue 82,365

Av. Professor Manuel de Abreu - Altura da Rua São Francisco Xavier Rio Joana 40,125

Av. Rodrigues Alves - Altura da Rua Professor Pereira Reis  - 67,772

Boulevard 28 de Setembro - Altura da Rua Gonzaga Bastos  - 40,431

Rua Barão do Bom Retiro - Altura da Rua Visconde de Santa Isabel  - 39,958

Rua Conde de Bonfim - Altura da Rua São Francisco Xavier  - 22,130

Rua Conde de Bonfim - Altura da Rua General Roca Rio Trapicheiros 52,993

Rua Francisco Eugênio - Altura da Av. Francisco Bicalho Canal do Mangue 28,720

Rua Frei Caneca - Altura da Rua de Santana  - 22,995

Rua Haddock Lobo - Altura da Rua Conde de Bonfim  - 32,330

Rua São Francisco Xavier - Altura da Av. Professor Manuel de Abreu Rio Joana 29,196

Rua Teixeira Soares - Altura da Rua Pará - Praça da Bandeira Rio Trapicheiros 70,966

Rua Teodoro da Silva - Altura da Rua Visconde de Abaeté  - 37,015

Rua Visconde de Santa Isabel - Altura da Rua Barão do Bom Retiro  - 48,067

PREÇO IMÓVEL dentro da área da mancha fora

PREÇO MÉDIO DO ALUGUEL DE IMÓVIES RESIDENCIAIS (R$) 2,175.00                                              2,075.00                        

PREÇO MÉDIO DE VENDA DE IMÓVIES RESIDENCIAIS (R$) 500,000.00                                          450,000.00                   

obs : preço médio de imóvel  de 2 qtos com aproximada mente 70m²

PREÇO MÉDIO DO ALUGUEL DE IMÓVEIS COMERCIAIS (R$) 830.00                                                  1,150.00                        

PREÇO MÉDIO DE VENDA DE IMÓVEIS COMERCIAIS (R$) 222,500.00                                          252,000.00                   

obs : preço médio de imóvel  de aproximandamente 30m²

CUSTO DAS OBRAS DE PROTENÇÃO CONTRA INUNDAÇÕES (TR 25 ANOS) 292,000,000.00R$      

3,650,665.00

CANAL DO MANGUE
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Tabela 9-5 – Prejuízos provocados pela inundação na bacia do Canal do Mangue referentes ao tipo de utilização do solo. 

 

 

 

 

O total calculado para os danos referente ao período de retorno de 50 anos é de 

R$ 133.055.535,14. 

Danos causados ao sistema de tráfego 

O dano ao sistema de tráfego considerou o fluxo de veículos horário nas 

principais vias alagadas, conforme demonstrado na tabela de dados gerais. 

O valor resultado é que para cheias da ordem de TR 50 anos este dano é de 

R$ 6.567.483,00 e para danos aos veículos deste sistema é de R$ 14.091.876,00 

Custos com limpeza das áreas alagadas 

Após os eventos de inundações na Bacia do Mangue, muita sujeira, lixo, entulho e 

detritos são carreados para as áreas alagadas, o que geram despesas para que a 

Prejuízo 

Prof.(m) -> até 0,25 0,26 a 0,50 0,51 a 1,00 1,01 a 1,50 1,51 a 2,50 Indireto

(%)

ÁREA INUNDADA RESIDENCIAL (m²) 975,732 57.33 87.75 140.40 175.50 210.60 15

ÁREA INUNDADA COMÉRCIO/SERVIÇOS (m²) 1,001,066 57.33 315.90 483.21 569.79 700.00 35

ÁREA INUNDADA INDUSTRIAL (m²) 35,055 57.33 168.48 191.88 300.00 300.00 45

ÁREA INUNDADA SISTEMA VIÁRIO (m²) 0 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 10

Valor do prejuízo direto por m2 (R$)
Tipo de Ocupação

Prejuízo 

Prof.(m) -> até 0,25 0,26 a 0,50 0,51 a 1,00 1,01 a 1,50 1,51 a 2,50 Indireto

 ÁREAS (m2) (%)

ÁREA INUNDADA RESIDENCIAL (m²) 975732 30 30 33 5 2 100 15

ÁREA INUNDADA COMÉRCIO/SERVIÇOS (m²) 1001066 30 30 33 5 2 100 35

ÁREA INUNDADA INDUSTRIAL (m²) 35055 30 30 33 5 2 100 45

ÁREA INUNDADA SISTEMA VIÁRIO (m²) 0 30 30 33 5 2 100 10

Percentual (%) de área inundada com determinada alt ura (m)

Total
Tipo de Ocupação

Prejuízo 

Prof.(m) -> até 0,25 0,26 a 0,50 0,51 a 1,00 1,01 a 1,5 0 1,51 a 2,50 Indireto

 ÁREAS (m2) (%)

ÁREA INUNDADA RESIDENCIAL (m²) 424768 292719.6 292719.6 321991.56 48786.6 39029.28 15

ÁREA INUNDADA COMÉRCIO/SERVIÇOS (m²) 206900 300319.8 300319.8 330351.78 50053.3 40042.64 35

ÁREA INUNDADA INDUSTRIAL (m²) 6309 10516.5 10516.5 11568.15 1752.75 1402.2 45

ÁREA INUNDADA SISTEMA VIÁRIO (m²) 1000835 0 0 0 0 0 10

Áreas (m2) parciais correspondentes aos percentuais

Tipo de Ocupação

Prejuízo 

Prof.(m) -> até 0,25 0,26 a 0,50 0,51 a 1,00 1,01 a 1,5 0 1,51 a 2,50 SOMAS Indireto

 ÁREAS (m2)      (R$) (%)

ÁREA INUNDADA RESIDENCIAL (m²) 424,768.00 16,781,614.67 25,686,144.90 45,207,615.02 8,562,048.30 8,219,566.37 104,456,989.26 15,668,548.39

ÁREA INUNDADA COMÉRCIO/SERVIÇOS (m²) 206,900.00 17,217,334.13 94,871,024.82 159,629,283.61 28,519,869.81 28,029,848.00 328,267,360.37 114,893,576.13

ÁREA INUNDADA INDUSTRIAL (m²) 6,309.00 602,910.95 1,771,819.92 2,219,696.62 525,825.00 420,660.00 5,540,912.49 2,493,410.62

ÁREA INUNDADA SISTEMA VIÁRIO (m²) 1,000,835.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
133,055,535.14TOTAL DE DANOS REFERENTE AO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO (R$)

Valor do prejuízo TOTAL DIRETO  (R$)

Tipo de Ocupação
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iniciativa pública tenha que arcar, as estimativas deste custo para um evento de 

TR 50 anos é de R$ 4.828.697,00. 

Custos para mitigação de doenças de veiculação hídrica 

Diversas são as doenças que podem ter disseminação pelas águas das 

inundações. Destacam-se, no entanto, por chamarem mais a atenção da saúde 

pública as diarréias, a leptospirose e a hepatite A. Essa última sendo de difícil 

percepção, uma vez que pode levar muito tempo até sua manifestação. 

As diarréias têm caráter mais benigno que a leptospirose e são de tratamento 

mais barato. Elas têm potencial, no entanto, para atingir grandes parcelas da 

população em áreas de enchentes e de ser letal para organismos mais 

debilitados. 

A leptospirose, oriunda de bactéria veiculada principalmente por roedores, se 

transmite diretamente por contacto da pele com a água. É patologia de alto 

custo com relação ao tratamento, de alto custo hospitalar, que implica perda de 

dias de trabalho e, que apresenta alta letalidade, podendo chegar a 40%, nos 

casos mais graves, vide http://portal.saude.gov.br. 

Nos anos 90 do século passado ocorreram surtos importantes de leptospirose no 

Brasil. O município do Rio de Janeiro apresentou em 1996 um grave surto 

epidêmico urbano, logo após fortes temporais e enchentes do mês de fevereiro. 

Foram notificados 1.792 casos e 51 óbitos. 

Com relação a custos, são muito escassos os estudos nesse sentido, 

principalmente em nosso país e, usualmente, os levantamentos se prendem aos 

dados de acessibilidade imediata, como custo de internações pela doença, 

deixando de lado a prospecção de custos eventualmente até maiores como horas 

sem trabalhar, impacto na cadeia produtiva pelo alijamento de lideranças, tempo 

dedicado à profilaxia, custo de campanhas etc. 

Análise retrospectiva de dados de epidemia ocorrida na Nova Caledônia em 2008 

(J. PerezET alli, 2009) revelou custos de internação de 5361 € por paciente, 

somando, em termos totais relativos a tratamento, a quantia de 984.472 €. Além 

desse valor, é constatável o valor de 52.077 € gastos em campanhas para 

prevenir expansão da epidemia. Foram comprovados 157 casos da doença, 

dentro de um número significativamente maior de casos relatados. Dessas 

observações se depreende que, nesse caso, o gasto por paciente comprovado 

seria de 6.602 €. Vários gastos e perdas, entretanto, não são contabilizados: 

horas paradas no trabalho de pacientes e acompanhantes, atrasos na cadência 

produtiva local, ações para eliminação extensiva da bactéria, eliminação de 

contaminados como verduras e frutas e outros alimentos afetados pelas águas 

ou manuseados, o esforço médico administrativo para atendimento do surto e 

continuidade do atendimento de rotina, etc. Falta ainda valorizar os óbitos: do 

ponto de vista afetivo, comunitário ou cultural são valores intangíveis, porém, 

podem ser avaliados como perda econômica futura e esse valor, hoje em dia 

aceito em seguros, é bastante elevado, não se limitando a expressar uma 

somatória salarial de vida, mas, mais além, toda a sinergia produtiva dos grupos 

familiar e de trabalho. Por exemplo, o óbito de um trabalhador comum aos 30 

anos pode significar uma perda econômica com valor presente à taxa de 

poupança de R$ 1.120.839,65, ao longo dos 360 meses seguintes, considerando-

se o trabalho em 168 horas por mês e o custo horário médio da população de 

São Paulo, levantado em estudos de transito da ARTESP – Agência de Transporte 

do Estado de São Paulo, que é da ordem de R$ 40,00. 

Com os números acima é possível se avaliar o custo básico do surto epidêmico de 

1996 no Rio de Janeiro: 1.792 casos a R$ 18.000,00 para tratamento e 51 perdas 

econômica por óbito a R$ 1.120.839,00, o que soma R$ 89.418.789,00. E haveria 

outras incidências a considerar, já expostas acima. Os números da Nova 

Caledônia são ligados à população exposta, que por ser um país pequeno, se 

aproxima da população total de 250.000 habitantes. 

Essas condições são similares às da bacia do Mangue, no caso de uma enchente 

catastrófica, que avançasse na periferia da mancha de inundação pelas 

populações de menor poder aquisitivo da área. 

Com relação aos custos de combate às diarréias, verifica-se que, normalmente, 

são pouco expressivos perante surtos epidêmicos de leptospirose. E, viroses, 

caso da hepatite A, são de dificílima avaliação face o tempo de incubação, 

superposição e incerteza com relação a vetores etc. 
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Do exposto depreende-se atribuir para a bacia do Mangue um valor monetário 

de R$ 100.000.000,00 para enfrentamento da parte básica de ocorrências de 

patologias de origem hídrica, ligadas, no entanto, as grandes enchentes, com 

recorrências superiores à de TR 50 observada. Nesse trabalho esse risco será 

considerado para TRs acima de 100 anos. 

Considere-se, no entanto, o peso da parte imponderável do custo de surtos de 

patologias hídricas: a sua propagação, os efeitos sociais e políticos na resposta da 

população, conseqüências sócio-afetivas dos óbitos, etc. 

Este item foi considerado como dano intangível de grande potencial negativo. 

Valorização imobiliária 

No presente caso do Canal do Mangue uma estimativa preliminar seria 

considerar que as obras realizadas garantem a contenção e manejo de vazões 

com TR de 25 anos, o que leva a uma relação formal de TRs do tipo 26/1, ou seja, 

considerando-se que cheia de 26 anos passa a ter o efeito de uma pequena 

enchente de freqüência anual. 

Então, os preços no modelo exposto, seriam: 

Párea seca / Párea c ench =FUNÇÃO x (26/1 )
 0,077

 = FUNÇÃO x1,285 

Ou seja, a expectativa seria de 30% de valorização em áreas residenciais. 

Os levantamentos de alugueres e vendas residenciais, vide tabela abaixo, 

mostram que os imóveis dentro da mancha de TR 50 anos tem maior valor que 

os de fora da mancha. É provável que essa valorização relativa ocorra por 

condições de melhores parâmetros de escolha hedônicos, como proximidade de 

escolas, supermercados, serviços, status social etc. Esses fatores levam a crer que 

a minoração de enchentes, especialmente as de maior freqüência, seja fator de 

efetiva valorização. 

Tabela 9-6 – Valorização imobiliária na bacia do Canal do Mangue. 

 

Quanto aos valores praticados nas unidades comerciais, percebe-se diferença 

significativa de 38% em aluguéis e 13% em vendas, a favor da área seca. Vários 

fatores podem contribuir para essa diferença, como, por exemplo, a pressão de 

novos mercados periféricos, no entanto a grande diferença de 38% em aluguel 

revela a presença incomoda do risco de danos de enchentes em períodos 

relativamente curtos dos contratos. 

Quanto às áreas industriais, que são de pequena monta no interior da área 

inundada pela enchente de TR 50 anos, a valorização deve ser, pelo menos da 

ordem da comercial, uma vez que custos de produção são bastante afetados pela 

presença freqüente de inundações. 

O exposto embasou a adoção do valor de 25% relativo à valorização imobiliária, 

independente do uso do solo, em função da detenção e manejo das vazões com 

TR de até 25 anos. 

Os preços médios de área útil residencial e comercial/industrial internas, pelos 

valores de venda levantados são R$ 7.142,00 e R$ 7.416,00. 

Resultando a área considerada: 

 

Tipo do Imóvel Preço dentro da 
mancha Tr 50 

anos (R$)  

Fora da 
mancha 

 (R$) 
Aluguel médio residencial 

( 2 quartos/ 70 m2)   
2.175,00 2.075,00 

Preço médio de venda residencial 
( 2 quartos/ 70 m2)   

500.000,00 450.000,00 

Aluguel médio comercial 
 (30 m2) 

830,00 1.150,00 

Preço médio de vendacomercial  
(30 m2) 

222.500,00 252.000,00 
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Tabela 9-7 – Estimativa de valorização imobiliária na bacia do Canal do Mangue. 

 

A valorização imobiliária correspondente a 25% do total é de 1,1 bilhões de reais 

Formação dos benefícios 

Os benefícios calculados para as enchentes para TR 50 anos são: 

Danos com relação ao tráfego de veículos  R$ 6.567.483,00 

Estimativas de danos materiais a veículos  R$ 14.091.876,00 

Estimativa da limpeza das áreas alagadas  R$ 4.828.697,00 

Prejuízos diretos e indiretos dentro da mancha  R$ 184.635.691,00 

Prejuízos diretos e indiretos fora da mancha  R$ 133.055.535,00 

SOMA TOTAL     R$ 343.179.282,00 

Os benefícios calculados para as enchentes para TR 1 ano são: 

As enchentes com esse retorno foram marcadas em vermelho nos 

levantamentos, elas correspondem a aproximadamente 15% da área afetada 

pela enchente amarela que corresponde à TR 50 anos e, em decorrência se 

estima uma redução em profundidades da ordem de 70%. Mais além, o custo de 

doenças hídricas nesse caso é baixo. 

Então: 

0,15 x 0,30 x 343.179.283 = 15.443.067,0 

SOMA TOTAL     R$ 15.443.067,0 

Esse valor é formal e corresponde ao prejuízo caso a área de maior freqüência de 

enchentes, como a rua Ceará, por exemplo, tivesse uso do solo compatível com 

enchentes menos freqüentes. Na realidade as cheias freqüentes provocaram 

ações reativas que minimizam os prejuízos, como elevar o piso do andar térreo, 

como acontece no comercio local. O valor a considerar no estudo econômico, no 

entanto, é o acima, que reflete a perda na ocasião futura de melhor ocupação do 

solo local. 

Os benefícios calculados para as enchentes para TR 10 anos são: 

A bacia do rio Joana foi objeto de avaliação de prejuízo de enchentes, na 

dissertação de mestrado: 

NAGEM, F. R.M. – Avaliação econômica dos prejuízos causados pelas cheias 

urbanas, Rio de Janeiro, COPPE/UFRJ, 2008, onde se avaliou, com de TR 10 anos 

o prejuízo de R$ 83.667.312,00. 

Considerada a correção monetária de 30% da época da dissertação para junho de 

2013, a correlação de áreas urbanas alagáveis entre bacia do Joana e bacia do 

Mangue, aproximadamente o dobro, tem-se: 

1,30 x 2 x 83.667.312,0 = 237.535.011,00 

SOMA TOTAL     R$ 237.535.011,0 

Prejuízos estimados para as enchentes de TR(s): 1 ano; 10 anos; 25 anos; 50 anos 

e “catastrófica, para o cenário das intervenções consideradas com a realização 

das obras para enchentes correspondentes a até 25 anos de período de retorno. 

Prejuízo da enchente de TR 1 ano 

SOMA TOTAL      R$0,0 

Prejuízo da enchente de TR 10 anos 

SOMA TOTAL      R$0,0 

Prejuízo da enchente de TR 25 anos 

SOMA TOTAL      R$0,0 

Prejuízo da enchente de TR 50 anos 

Tipo de Uso Área (m²)
Valor Unitário 

R$/m²
Total (R$)

ÁREA INUNDADA RESIDENCIAL (m²) 424.768,00 7142,00 3,033 bi

ÁREA INUNDADA COMÉRCIO/SERVIÇOS (m²) 206.900,00 7416,00 1,500 bi

ÁREA INUNDADA INDUSTRIAL (m²) 6.309,00 7416,00 4.6 bi
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Comparando-se as vazões simuladas com tempo de recorrência de 50 anos e 25 

anos, verifica-se que a diferença compõe uma seqüência próxima às de tempo de 

recorrência anual ou pouco mais. Adotou-se um prejuízo de 3 vezes o da de 

recorrência anual sem obras. 

Então: 

3x 15.443.067,0 = 30.886.134 

SOMA TOTAL     R$ 46.329.201,00 

A Tabela 9-8 a seguir apresenta resumidamente os valores dos prejuízos para os 

respectivos tempos de recorrência. 

Tabela 9-8 – Valor do prejuízo para os respectivos tempos de recorrência na bacia do 
Canal do Mangue. 

 

Formação dos Benefícios Anuais Esperados 

Os benefícios tangíveis, igualados aos prejuízos evitados por obras de controle 

das enchentes, valorizados monetariamente, são associados à sua probabilidade 

de ocorrência anual, ou seja, sendo o cenário B o cenário de danos assumidos na 

alternativa de nada se fazer e o cenário A o cenário de danos remanescentes com 

a realização das obras, ter-se-á: 

Danocen B x ProbQcen B - Danocen A x ProbQcen A = Banual 

Onde: 

Danocen B é o dano ($) no cenário B 

ProbQcen B é a probabilidade anual da enchente = 1/TR 

Danocen A é o dano ($) remanescente no cenário A 

ProbQcen Aé a probabilidade anual da enchente = 1/TR 

Banual é a expressão monetária do benefício anual esperado no caso de se 

executar o conjunto de obras 

Para cada TR as probabilidade são iguais e a igualdade acima se reduz à: 

(Danocen B -Danocen A) x Prob (TR) = Banual 

O que significa que o benefício anual esperado é a diferença das áreas sob as 

curvas Dano = F(1/TR) no cenário de nada fazer e no cenário de se executarem as 

obras. É um benefício anual líquido. 

Dados os benefícios (prejuízos evitados) e as probabilidades da tabela anterior, 

ter-se-á: 

 

Figura 9.3 – Curva de probabilidade dos prejuízos evitados em função da TR. 

Valores superiores são a alternativa de nada fazer e valores inferiores são os 

prejuízos remanescentes com a execução das obras. A área entre as curvas é o 

benefício anual líquido. 

Tempo de 
recorrência 

Prejuízo sem obras  
(R$) 

Prejuízo com obras  
(R$) 

1 R$ 15.443.067,0 R$0,0 

10 R$ 237.535.011,0 R$0,0 

25 - R$0,0 

50 
R$ 343.179.282,0 

 
R$46.329.201,0 
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Resultado da área entre as curvas, considerados os valores de maior 

probabilidade, é: R$ 129.600.000,00. 

Análise econômica 

A análise econômica foi baseada no cálculo dos benefícios tangíveis, onde foram 

adotadas as seguintes premissas para obtenção de valores para a parte 

mensurável da análise econômica: 

� prazo de análise: 20 anos; 

� custo inicial de R$ 292.000.000,00, cobertos por empréstimo a ser resgatado 

a 6% aa em 20 parcelas iguais; 

� custo de manutenção anual baseado em gasto de 4,6% do total da obra 

� taxa de atratividade de 8% AA, para comparações B/C e B-C; 

� cálculo da TIR; 

� início da contabilização de benefícios atrasados e contabilização de benefício 

anual negativo nos primeiros 4 anos, 

� análise econômica com benefícios tangíveis diretos e indiretos menos 

valorização imobiliária, que é apreciada a parte. 

Com essas assertivas foram elaborados os cálculos que, resumidamente, podem 

são apresentados na tabela a seguir: 

Tabela 9-9 – Analise econômica. 

 

� Valorização imobiliária: R$ 1,1 bi; 

Prezuízos intangíveis importantes: Empobrecimento progressivo da população 

residente nas áreas alagadas, Prejuízos a saúde humana devido a stress e a 

angustia causado pelas inundações, inibição de investimentos, perdas com 

arrecadação de impostos. 

Dados Valor (R$)

Custo das intervenções propostas para TR 25 anos 292,000,000.00 13,326,088.19 acrescido referente a custos de manutenção e VP 12%

Valor presente dos benefícios 413,928,627.07

valor presente dos custos 269,467,384.66

Benefícios - Custos 144,461,242.41

Benefícios / Custos 1.54

Taxa Interna de Retorno 11.30%

Taxa de atratividade de 8% e Vpcustos 8%

Observações
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Tabela 9-10 – Fluxo de caixa da Analise econômica 

 

                              B - C

R$ 733.652.730,21 

(R$ 477.993.505,64)

R$ 478.090.243,15

                      TIR  =  11,3%

1 -R$ 129.600.000,00 (R$ 155.057.890,64)

2 -R$ 129.600.000,00 (R$ 155.057.890,64)

3 -R$ 129.600.000,00 (R$ 155.057.890,64)

4 -R$ 129.600.000,00 (R$ 155.057.890,64)

5 R$ 129.600.000,00 R$ 101.142.109,36 

6 R$ 129.600.000,00 R$ 101.142.109,36 

7 R$ 129.600.000,00 R$ 101.142.109,36 

8 R$ 129.600.000,00 R$ 101.142.109,36 

9 R$ 129.600.000,00 R$ 101.142.109,36 

10 R$ 129.600.000,00 R$ 101.142.109,36 

11 R$ 129.600.000,00 R$ 101.142.109,36 

12 R$ 129.600.000,00 R$ 101.142.109,36 

13 R$ 129.600.000,00 R$ 101.142.109,36 

14 R$ 129.600.000,00 R$ 101.142.109,36 

15 R$ 129.600.000,00 R$ 101.142.109,36 

16 R$ 129.600.000,00 R$ 101.142.109,36 

17 R$ 129.600.000,00 R$ 101.142.109,36 

18 R$ 129.600.000,00 R$ 101.142.109,36 

19 R$ 129.600.000,00 R$ 101.142.109,36 

20 R$ 129.600.000,00 R$ 101.142.109,36 

FLUXO DE CAIXA DA ANÁLISE ECONÔMICA

   ANOS BENEFÍCIO ANUAL 

PREJUIZO EVITADO

DESEMBOLSO ANUAL 

CUSTOS

(R$ 25.457.890,64) 3,000,000.00 (R$ 28.457.890,64)

(R$ 25.457.890,64) 3,000,000.00 (R$ 28.457.890,64)

(R$ 25.457.890,64) 3,000,000.00 (R$ 28.457.890,64)

(R$ 25.457.890,64) 3,000,000.00 (R$ 28.457.890,64)

(R$ 25.457.890,64) 3,000,000.00 (R$ 28.457.890,64)

(R$ 25.457.890,64) 3,000,000.00 (R$ 28.457.890,64)

(R$ 25.457.890,64) 3,000,000.00 (R$ 28.457.890,64)

(R$ 25.457.890,64) 3,000,000.00 (R$ 28.457.890,64)

(R$ 25.457.890,64) 3,000,000.00 (R$ 28.457.890,64)

(R$ 25.457.890,64) 3,000,000.00 (R$ 28.457.890,64)

(R$ 25.457.890,64) 3,000,000.00 (R$ 28.457.890,64)

(R$ 25.457.890,64) 3,000,000.00 (R$ 28.457.890,64)

(R$ 25.457.890,64) 3,000,000.00 (R$ 28.457.890,64)

(R$ 25.457.890,64) 3,000,000.00 (R$ 28.457.890,64)

(R$ 25.457.890,64) 3,000,000.00 (R$ 28.457.890,64)

(R$ 25.457.890,64) 3,000,000.00 (R$ 28.457.890,64)

(R$ 25.457.890,64) 0 (R$ 25.457.890,64)

(R$ 25.457.890,64) 0 (R$ 25.457.890,64)

(R$ 25.457.890,64) 0 (R$ 25.457.890,64)

(R$ 25.457.890,64) 0 (R$ 25.457.890,64)

VP = R$ 292.000.000,00 (R$ 13.326.088,19)

   pagamentos a 6% aa      4,6%  das obras

       Reserva a 12%

    (R$ 20.921.958,45)

    CUSTO DAS OBRAS        Manutenção
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Conclusão para a viabilidade financeira das intervenções propostas para a 

bacia do canal do mangue 

De acordo com os estudos realizados, com base nos prejuízos evitados, a 

implantação das obras propostas mostrou-se economicamente viável, diante dos 

resultados dos índices econômicos calculados, mesmo sem considerar a 

valorização imobiliária. Esta, embora calculada, não foi levada em conta na 

composição do índice devido à maior incerteza dos fatores que a compõem, tais 

como as diferentes pressões econômicas da área de estudo. No entanto, avaliou-

se que a valorização imobiliária, em ocorrendo, supera em muito, os danos 

diretos calculados, resultando em uma viabilidade ainda maior das intervenções 

propostas. 

Por outro lado, alguns dos fatores de maior relevância em se tratando dos 

benefícios advindos de obras de controle de enchentes referem-se aos danos 

intangíveis, tais como os danos à saúde humana, devidos ao stress e angústia 

causados pelas inundações, o empobrecimento progressivo da população 

afetada, a percepção do risco que leva à inibição de investimentos, entre outros. 
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10. ASPECTOS INSTITUCIONAIS 

Visando encontrar soluções eficientes e sustentáveis para os problemas 

de drenagem, é fundamental que as autoridades públicas atuem 

inicialmente, de forma planejada e coordenada sobre as conseqüências 

da ocupação urbana, bem como sobre as interfaces existentes entre a 

drenagem e as demais infraestruturas urbanas. 

Os causadores de enchentes apontados nos capítulos anteriores não 

potencializam apenas às inundações, mas também intensificam a 

poluição ambiental, as mudanças climáticas e comprometem a qualidade 

dos recursos hídricos, sendo necessário atuar sobre tudo que interfere no 

ciclo natural das águas, em diferentes escalas e ao mesmo tempo. 

A dimensão ambiental na análise das questões de drenagem urbana 

superou o enfoque exclusivamente sanitarista do passado e incluiu 

questões como a requalificação dos espaços públicos, o controle do uso e 

ocupação do solo e a manutenção de espaços livres, passando a 

considerar a necessidade de preservação dos elementos naturais da 

paisagem como as montanhas, os corpos d’água e a cobertura vegetal. 

A moderna gestão pública aprendeu com experiências mal sucedidas no 

passado que implantar infraestruturas de drenagem descompromissadas 

com o planejamento da expansão urbana e dos demais sistemas de 

infraestrutura implica no crescimento exponencial dos custos de 

implantação e a perda da qualidade ambiental, pela gradativa redução da 

eficiência dos sistemas implantados, em tempo relativamente curto. 

Todo plano de expansão da área urbana precisa estar apoiado em um 

correspondente plano de drenagem, e vice versa. No plano de 

desenvolvimento urbano devem estar delimitadas as áreas baixas, 

potencialmente inundáveis a fim de restringir a sua ocupação, 

estabelecendo-se parâmetros restritivos para a impermeabilização. Da 

mesma maneira os planos de expansão do sistema viário e de transportes 

públicos devem associar-se a projetos consistentes de micro e 

macrodrenagem que respeitem as características das bacias hidrográficas 

onde se inserem. 

Os planos e projetos devem também estar compatibilizados com os planos 

regionais, estaduais e federais posto que, muitas bacias hidrográficas não se 

limitam às fronteiras administrativas dos municípios. 

É fundamental promover, portanto uma ampla integração das políticas 

públicas que interagem com os recursos hídricos, tornando-se esta, a meta 

mais desafiadora do planejamento. Evita-se assim, repetir práticas 

equivocadas, recorrentes nas últimas décadas, tais como a 

compartimentação das competências de atuação, o engessamento de 

políticas setoriais e a execução de obras localizadas, sem considerar a 

necessidade do conjunto. 

A implantação de infraestruturas de drenagem é de competência municipal 

para as bacias hidrográficas totalmente inseridas em seu território. Deve 

responsabilizar-se por todas as ações necessárias no âmbito de sua 

atuação
2
. No caso de bacias hidrográficas que abrangem mais de um 

município, considerando-se que a unidade de gestão deve ser a Bacia 

Hidrográfica, é necessário delegara competência de atuação ao âmbito 

metropolitano, regido pelo governo estadual. Neste caso, os consórcios de 

municípios e as Agências de Bacia Hidrográfica são as instancias mais 

adequadas. 

Interface com o Uso e Ocupação do Solo e a Moradia 

De modo geral, entre os principais impactos sobre os sistemas de drenagem 

provocados pela ocupação do solo para fins urbanos encontram-se: 

                                                                 
2 No caso da cidade do Rio de Janeiro, por ocasião da fusão dos Estados da 
Guanabara e do Rio de Janeiro, houve uma divisão das competências referentes à 
macro-drenagem. Em 2007 o Convênio firmado entre Estado e Município do Rio 
delegou ao município a administração dos corpos hídricos no interior da área 
municipal.  
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• A impermeabilização da superfície natural dos terrenos por construções 

e pavimentos, o que provoca a redução da infiltração e o aumento do 

escoamento superficial; 

• A remoção dos pequenos canais da drenagem natural para tubulações 

subterrâneas; 

• A retificação dos canais de drenagem natural, mudando sua extensão 

(aumento ou redução), para aproveitamento das áreas lindeiras; 

• Aterro de áreas alagadas e mangues, modificando o percurso original 

dos rios, suprimindo margens e áreas de várzeas; 

• O adensamento populacional sem a necessária adequação da 

infraestrutura de esgoto com a consequente sobrecarga das redes, 

resultando no lançamento indiscriminado de águas residuais nos 

córregos e canais. 

Qualquer pequena obra ou edificação, mesmo que isolada, já é suficiente 

para provocar efeitos cuja magnitude varia de local a regional, dependendo 

de sua superfície e localização. A situação torna-se mais complexa no caso 

de grandes empreendimentos imobiliários como conjuntos habitacionais, 

centros comerciais, etc., pois já na fase de preparo dos terrenos há 

impactos ambientais significativos decorrentes da supressão de vegetação e 

movimentos de terra que provocam assoreamento dos cursos d’água do 

entorno. Quando concluídas, as áreas pavimentadas são responsáveis pela 

impermeabilização e o aumento na velocidade de escoamento superficial, 

fato que pode desencadear diversos efeitos negativos tais como a erosão 

dos terrenos, o assoreamento dos canais, entre outros. 

Interface com os Sistemas de Transportes e Viário 

O sistema viário, base da rede de transportes públicos e do sistema de 

mobilidade articula-se com o sistema de drenagem de duas maneiras: 

• As redes de captação do sistema de drenagem urbana, de distribuição 

do sistema de abastecimento de água e de coleta de esgotos esta 

localizada sob o pavimento do sistema viário; 

• A expansão da rede viária e de transportes define as novas frentes de 

expansão da área urbana, induzindo a ocupação, o adensamento e a 

conseqüente impermeabilização do solo que futuramente 

sobrecarregará a infraestrutura de drenagem. 

Os sistemas: viário e de drenagem superficial precisam ser concebidos de 

maneira integrada, considerando as larguras das vias, inclinações e 

“greides”, de forma que o dimensionamento de seus elementos possibilite 

o escoamento das águas de chuva da maneira mais rápida e eficiente 

possível. O dimensionamento de cada um dos sistemas deve considerar os 

seguintes condicionantes: 

• O Sistema Viário deverá prever os limites máximos e mínimos de 

escoamento superficial em função da categoria da via e do 

carregamento de trafego previsto. A rede viária deve ser projetada e 

implantada respeitando-se a drenagem natural dos terrenos; 

• O Sistema de Drenagem deverá considerar, na fase de projeto, as 

maiores precipitações e as vazões sob condições de forte gradiente 

hidráulico. Esse sistema deve ser capaz de recolher as águas pluviais, 

escoando-as desde o topo até a base das encostas, descarregando nos 

canais da macrodrenagem; 

• A fim de que seja garantida a função básica de circular, sistema viário e 

drenagem urbana devem manter uma estreita relação. O Plano Diretor 

de Drenagem precisa considerar a rede viária estrutural, coletora e 

local, assim como as tendências de crescimento urbano materializadas 

na consolidação de novos pólos de atratividade e a conexão entre eles; 

• Na concepção e implantação do sistema viário devem ser observados 

os seguintes aspectos relacionados à drenagem: restrições geológicas, 

geotécnicas e topográficas específicas do terreno; características das 
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microbacias de modo a contribuir para o escoamento das águas 

pluviais, além da hierarquização e parâmetros recomendados para cada 

tipo de via. 

Em síntese, na ocorrência de chuvas intensas e freqüentes, os sistemas de 

drenagem devem funcionar de modo a manter condições razoáveis de 

circulação de veículos e pedestres, evitando danos às propriedades e riscos 

de perdas materiais e humanas. 

Interface com o Saneamento Ambiental 

Os problemas de poluição diretamente relacionados à drenagem urbana 

têm sua origem na deterioração da qualidade das águas dos cursos 

receptores. 

Além de aumentar o volume do escoamento superficial direto, a 

impermeabilização descontrolada das superfícies reduz a possibilidade de 

recarga dos aqüíferos subterrâneos, diminuindo as vazões de base dos rios 

e córregos a níveis que impedem a manutenção da qualidade adequada. 

A maioria dos corpos hídricos da cidade do Rio de Janeiro recebe esgotos, 

sendo a interconexão do sistema de drenagem com a rede de esgotos a 

principal responsável por isso. O despejo de efluentes sanitários no sistema 

de drenagem pluvial torna ambos os sistemas vulneráveis, sendo essa a 

principal causa de poluição dos corpos receptores. 

Durante as chuvas mais intensas ocorre também a introdução indevida de 

águas pluviais nas redes coletoras de esgoto sanitário, comprometendo sua 

capacidade de condução, pela incorporação resíduos comumente 

encontrados nas águas pluviais como areia, galhos, lixo e folhas. Esse 

evento acarreta também diversos problemas operacionais nas ETEs. 

Além disso, a contaminação dos sistemas de drenagem pluvial e de seus 

corpos receptores danifica os ecossistemas e submete as populações a 

riscos epidemiológicos. 

Apesar do sistema “separador absoluto” ter sido legalmente instituído para 

todo o território nacional, grande parcela do sistema de drenagem pluvial 

da cidade do Rio de janeiro recebe ainda, de forma clandestina, despejos de 

esgotos de origem domestica e industrial. Segundo o Termo de Referencia 

do Plano Diretor de Drenagem, elaborado pela Fundação Rio-Águas (PCRJ, 

1999), apenas 35% da área física do município é atendida pelo sistema 

separador absoluto. No restante da área, na maior parte da Zona Oeste e 

da Baixada de Jacarepaguá, opera ainda o sistema de captação unitário, no 

qual os esgotos são coletados pelas galerias de águas pluviais e lançados 

diretamente no meio natural. 

Interface com o Clima 

Os problemas climáticos decorrem, geralmente, do aumento indiscriminado 

das densidades construtivas, o que dificulta a circulação das massas de ar, 

formando ilhas de calor. 

Embora sejam impactos localizados de pequena magnitude que se formam 

lentamente, no longo prazo, podem alterar significativamente o regime de 

chuvas e conseqüentemente o balanço hídrico, além de produzir impactos 

sobre a qualidade das águas pluviais. Segundo Uehara
3
, as precipitações 

totais podem aumentar em até 10% em relação à zona rural. Segundo esse 

mesmo autor, a umidade relativa do ar pode sofrer um acréscimo de até 8% 

e pode chegar a haver um aumento de 1
o
C na temperatura do ar, enquanto 

o aumento da nebulosidade pode atingir até 100%. 

Entre as ações que compõem o Plano Diretor de Manejo das Águas Pluviais 

destacam-se as medidas não estruturais, que apesar de não interferirem 

diretamente no sistema físico de drenagem, por sua natureza, podem 

contribuir para garantir a sustentabilidade das obras e serviços essenciais 

preconizadas pelo PDMAP-RJ. Essas medidas compreendem a Gestão 

                                                                 
3  Uehara, 1985. 
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Institucional, de natureza jurídico-administrativa, a estruturação dos 

Cadastros e a composição de Base de Dados apoiadas em Sistemas de 

Informações Georreferenciadas que darão suporte às decisões, ao 

Aprimoramento Tecnológico, a Capacitação de Recursos Humanos, a 

Comunicação Social, e a Articulação Multissetorial. Há além das medidas 

mencionadas acima, diversas outras medidas muito importantes para 

garantir a eficiência das ações do Plano Diretor, dentre as quais se 

destacam: 

• Medidas de controle de poluição difusa: Duas são as formas de 

geração da poluição difusa em áreas urbanas: 

1. Deposição de poluentes de forma esparsa sobre a área de contribuição 

da bacia hidrográfica que chegam aos corpos hídricos de forma 

intermitente, associadas às chuvas; 

2. Pedaços de asfalto, cimento, areia, óleos, a resíduos sólidos lançados 

nas ruas e em rios, carregados pelo escoamento superficial das águas 

pluviais. 

Por sua característica dispersa, os pontos de origem estão disseminados 

pelo território, dificultando sua identificação, monitoramento e controle. 

De maneira geral, entre as principais formas de gerenciamento da Poluição 

Difusa, destacam-se: 

�  O controle do lançamento de esgotos em córregos, valas e nas vias 

públicas; 

� Controle do lançamento de efluentes industriais; 

� Intensificação da coleta de resíduos sólidos e detritos lançados em vias 

públicas; 

� Restrições a ocupação do solo em áreas desprovidas de infraestrutura e 

serviços públicos; 

� Campanhas publicitárias e Programas de Educação ambiental. 

• Recomendações para preservação de áreas: É fundamental identificar 

áreas da bacia hidrográfica a serem preservadas, seja por seu potencial para 

amortecimento de cheias tais como várzeas naturais, ou para a construção 

de reservatórios. 

Ações Integradas - Intervenções Combinadas 

A implementação de ações integradas para resolução dos problemas de 

drenagem em bacias hidrográficas que abrangem mais de um município é 

responsabilidade do Governo do Estado, juntamente com os Consórcios de 

Bacias. 

Como os impactos decorrentes da urbanização não se limitam a causas 

isoladas, mas sim a um conjunto de fatores de origens diversas 

interdependentes entre si, e considerando que as competências de atuação 

recaem sobre organismos setoriais cujas áreas de atuação estão restritas ao 

território administrativo, ainda é pouco praticada a interdisciplinaridade e a 

gestão compartilhada. 

Desta forma, além de preconizar a atuação institucional integrada em 

diversos níveis, na formulação de políticas públicas articuladas e na 

execução do planejamento urbano e regional, dois outros aspectos 

essenciais precisam ser contemplados para que ações integradas sejam 

eficazes: a reorganização das competências administrativas prevista em lei 

e a adoção de instrumentos de gestão associados a mecanismos de 

fiscalização. 

No caso da cidade do Rio de Janeiro, a atuação conjunta da SMU, SMAC, 

SMTR, Secretaria Municipal da Habitação, e Fundação Rio-Águas, 

principalmente nas questões relacionadas ao licenciamento de novos 

empreendimentos é fundamental. Deve participar também desse colegiado 

a Geo-Rio, órgão da SMO responsável pela contenção de encostas, cuja 

atuação deverá estar centrada em:  

a) Identificar e delimitar as áreas vulneráveis do ponto de vista geológico e 

geotécnico; 
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b) Colaborar na formulação de normas para o licenciamento e fiscalização 

de construções em área de encostas e; 

c) Contribuir para a consolidação do sistema de Informações 

georreferenciadas com dados sobre as características geológico-

geotécnicas dos solos, das rochas e localização de jazidas. 

A regulamentação para atuação conjunta, a ser criada, deverá estabelecer 

um tipo de “zoneamento” que definirá as áreas passíveis de adensamento, 

ou seja, aquelas nas quais há infraestrutura disponível para o crescimento 

urbano e áreas com restrição de ocupação, ou seja, áreas frágeis, sujeitas a 

inundações, com restrição ambiental ou com infraestrutura insuficiente. 

Caberá a essa instancia de atuação conjunta definir as faixas de proteção e 

áreas não edificáveis, além de compatibilizar a legislação em vigor e as 

normas de licenciamento as novas diretrizes a serem adotadas. 

Caberá também definir mecanismos para o controle do desmatamento das 

cabeceiras, da exploração indiscriminada de jazidas minerais, da expansão 

urbana em direção às áreas inundáveis e de proteção ambiental e a reserva 

de áreas para a acumulação temporária de cheias. 

Articulação Política, Educação Ambiental e Mobilização 

A mobilização e participação da população são fundamentais para a 

preservação dos recursos naturais especialmente quando as ações 

propostas podem alterar as condições de saúde e a qualidade de vida das 

comunidades. A participação direta dos envolvidos na definição das 

diretrizes, o acompanhamento da elaboração dos projetos, da execução das 

obras, assim como na gestão das áreas e equipamentos garante a 

sustentabilidade dos planos. 

O Plano Diretor de Manejo das Águas Pluviais da Cidade do Rio de Janeiro 

demanda a participação direta e constante da população envolvida nas 

fases de implementação, discussão e aprovação das alternativas e 

intervenções formuladas nos projetos específicos para cada sub-bacia, na 

fase de implantação das obras, na gestão dos equipamentos e 

infraestruturas a serem instaladas. Nos programas e projetos em fase de 

implantação, a participação das comunidades das áreas das bacias 

hidrográficas tem se mostrado intensa e produtiva, principalmente no que 

se refere a gestão dos conflitos decorrentes do uso compartilhado dos 

espaços por diferentes segmentos sociais que compõem a comunidade e 

nas remoções de famílias. O cuidado, a preservação e o uso adequado dos 

equipamentos esportivos e de playgrounds colocados nos parques lineares, 

bem como a própria manutenção das áreas desapropriadas tem tido o 

apoio das comunidades beneficiadas, geralmente organizadas em 

associações de bairro. 

Os Programas de Educação Ambiental, por sua vez, têm tido resultados 

extremamente importantes para a eficácia das ações do Plano Diretor. 

Para as comunidades mais relutantes em participar sugere-se a aplicação de 

um Plano de Educação Ambiental com o tema “controle de inundações” 

que poderá ser concebido para professores, alunos das escolas privadas e 

da rede pública, lideranças comunitárias, cidadãos em geral, buscando-se 

conscientizá-los para que se tornem multiplicadores de hábitos 

ambientalmente saudáveis. 

De maneira geral, as informações a serem fornecidas pelos técnicos da 

equipe multidisciplinar que aplicará esse plano, devem enfatizar os riscos 

sanitários do contato das pessoas com a água contaminada por esgoto, lixo, 

entulho etc.; e as práticas que resultam em inundações. Deve ser citado o 

conjunto de medidas estruturais que podem implicar em eventual remoção 

de moradias. É importante nessas oportunidades, citar os recursos 

necessários, ou seja, os custos, tanto das medidas estruturais como das não 

estruturais. 
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Planos de Contingência contra Inundações e 

Escorregamentos 

O gerenciamento de contingências é executado por três instancias 

operacionais simultaneamente: 

• O Centro de Gerenciamento de Emergências, denominado Centro de 

Operações Rio – COR, que desde dezembro de 2010, monitora 24 horas 

por dia a cidade, integrando as etapas do gerenciamento de crise e 

oferecendo resposta imediata às ocorrências como chuvas fortes, 

deslizamentos e acidentes de trânsito; 

• O Alerta Rio, sistema de alerta e monitoramento em tempo real das 

chuvas, dos níveis d’água e deslizamentos em encostas. Está localizado 

no Centro de Operações da Prefeitura tendo como principal atribuição 

elaborar boletins à população quando há previsão de chuvas intensas 

que possam gerar inundações de vias públicas e/ou acidentes 

geotécnicos em encostas; 

• As Unidades operacionais responsáveis pela mobilização de recursos 

humanos, materiais e equipamentos necessários para a avaliação das 

emergências em campo. 

O PDMAP propõe um conjunto de diretrizes para o aperfeiçoamento e 

modernização dos Planos de contingência, de forma a torná-los mais 

rápidos e efetivos diante das emergências. 

Desenvolvimento e Disseminação das Novas Tecnologias 

A capacitação profissional com foco nas questões urbanas e ambientais é 

incentivada nas universidades, visando por meio de pesquisa, agregar novos 

conhecimentos às práticas de engenharia. No Rio de Janeiro, instituições 

universitárias como a UFRJ, por meio do Programa de Engenharia Urbana 

da Escola Politécnica, vêm avançando no desenvolvimento de tecnologias e 

novos processos em Engenharia Urbana. 

Outro importante núcleo de pesquisas é o Laboratório de Hidráulica 

Computacional – LHC-COPPE/UFRJ onde grande parte das pesquisas está 

direcionada para o desenvolvimento de softwares voltados à modelagem 

matemática e a simulação em recursos hídricos. 

Um exemplo de aplicação prática dessa abordagem é a realização de 

simulações hidrológicas em áreas urbanas ainda não ocupadas, visando 

estabelecer valores de deflúvio que definirão as possíveis ações a serem 

adotadas posteriormente para compatibilizar o crescimento urbano com a 

infraestrutura existente. 

Outro importante programa de pesquisa e disseminação de experiências 

em saneamento ambiental é o Programa de Pesquisa em Saneamento 

Básico - PROSAB
4
, cuja proposta é desenvolver e aperfeiçoar tecnologias 

nas áreas de abastecimento de água, esgotos, resíduos sólidos (lixo e 

biossólidos), manejo de águas pluviais urbanas, uso racional de água e 

energia. 

Esse Programa opera no sistema de cooperativas de pesquisa a partir de 

temas prioritários lançados em Chamamento Público. As cooperativas 

agregam pesquisadores das diversas instituições, compatibilizam as 

informações e incentivam a capacitação permanente. Cada cooperativa 

desenvolve projetos que se enquadram em uma proposta global de 

estudos, garantindo resultados efetivos e prontamente aplicáveis. A 

atuação matricial possibilita a padronização de metodologias de análise, a 

constante difusão de informações entre as instituições e o estímulo ao 

desenvolvimento de parcerias e convênios. 

                                                                 
4RIGHETTO, Antônio Marozzi (coordenador).”Manejo de Águas Pluviais 
Urbanas. Rio de Janeiro: ABES, 2009; 396p.: Il; Projeto PROSAB; ISBN: 
978-85-7022-162-9 
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Aperfeiçoamento dos recursos materiais e humanos 

Capacitar profissionais para gerir o manejo de sistemas de águas pluviais e 

de conservação de recursos hídricos é fundamental para o sucesso do 

PDMAP – RJ. 

É necessário deflagrar os processos de capacitação, simultaneamente nos 

Comitês de Bacias, prefeituras, órgãos estaduais e organizações da 

sociedade civil, visando melhorar as práticas operativas e a gestão dos 

sistemas de drenagem, bem como disseminar novas tecnologias 

relacionadas ao uso racional dos recursos hídricos. 

A capacitação proposta pode ser realizada por meio de cursos, estágios, 

palestras e simpósios nos quais devem estar claros os seguintes objetivos: 

• Disseminar conhecimentos técnicos e científicos sobre o 

gerenciamento de recursos hídricos, em nível regional e municipal; 

• Ampliar o quadro de especialistas e técnicos na área de recursos 

hídricos; 

• Estimular a participação da comunidade e fornecer subsídios técnicos 

para que a sociedade civil atue conjuntamente com os órgãos 

responsáveis pelo gerenciamento dos recursos hídricos. 

Os programas de aperfeiçoamento e atualização tecnológica no âmbito do 

PDMAP devem assegurar a disponibilização de todo o ferramental 

necessário para a realização de cursos e palestras. Para tanto é 

fundamental que seja elaborado preliminarmente um Manual de Diretrizes 

Básicas de Planejamento e Projeto de Drenagem, abrangendo as questões 

de quantidade e qualidade da água, com linguagem acessível e prática, 

destinado aos profissionais e a sociedade civil. Este manual deverá 

explicitar os objetivos, as diretrizes e métodos de cálculo a serem 

empregados no equacionamento e solução dos problemas de drenagem 

urbana. 

Diretrizes para Modernização da gestão dos sistemas de 

Drenagem 

A modernização da gestão do manejo de águas pluviais envolve diferentes 

aspectos que precisam ser considerados em seu conjunto a fim de que as 

ações adotadas sejam efetivas e sustentáveis. A Figura 10.1 apresenta esses 

aspectos em diagrama. 

 
Figura 10.1 – Componentes da gestão do sistema de Drenagem. 

Desenvolvimento institucional 

O desenvolvimento institucional deve focar-se em: 
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• O fortalecimento institucional do sistema de gestão da drenagem 

pluvial nos contextos municipal/Estadual/Federal; 

• A melhoria da articulação entre os órgãos ligados a drenagem urbana, 

estabelecendo-se estratégias comuns de desenvolvimento e operação 

setorial dentro dos seguintes aspectos: 

� No esgotamento sanitário, adotando medidas voltadas ao controle 

de fontes de poluição no sistema de drenagem urbana; 

� Na limpeza urbana, definindo estratégias conjuntas de 

gerenciamento dos resíduos que mais comprometem as estruturas 

de drenagem urbana, como garrafas PET, compatibilizando as 

prioridades de coleta, tratamento e disposição final de resíduos; 

� No transporte público e sistema viário, formulando estratégias 

coordenadas nas emergenciais de trânsito na época das chuvas; 

� Na hierarquização das vias com a implantação das redes de 

drenagem urbana adequadas ao carregamento e condicionantes 

da bacia de contribuição; 

� Na promoção de iniciativas visando a estabilização geotécnica e 

redução de processos erosivos; 

� Na articulação das ações de competência da Defesa Civil. 

• A melhoria da articulação entre os órgãos da gestão municipal com os 

da gestão Estadual e Federal; 

• A melhoria das ações de Fiscalização, necessárias para conter a 

ocupação de áreas inadequadas e dar cumprimento as leis municipais; 

• A Capacitação das equipes técnicas responsáveis pela atuação no setor 

de drenagem urbana, por meio de: 

� Investimentos em capacitação técnica e gerencial de engenheiros 

ligados a drenagem urbana, arquitetos e planejadores urbanos, 

gestores públicos, entre outros; 

� Adequação e redimensionamento organizacional das equipes 

técnicas. 

Desenvolvimento tecnológico 

O desenvolvimento tecnológico passa pela adoção das “Best Management 

Practices (BMPs)”, tais como: 

• Reservatórios de detenção: São reservatórios projetados para reter as 

águas superficiais apenas por curto período após a chuva. O tempo de 

detenção relaciona-se apenas com os picos máximos de vazão 

requeridos a jusante e com os volumes armazenados. Nos períodos de 

estiagem esses reservatórios permanecem secos, podendo agregar 

usos alternativos compatíveis. A Figura 10.2 apresenta uma de bacia de 

detenção já implantada.  

 
Figura 10.2 – Bacia de detenção. 

• Reservatórios de retenção: São reservatórios de superfície que 

armazenam um volume de água permanente para atender a finalidades 
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recreativas, paisagísticas, ou até mesmo para abastecimento. O nível 

d’água eleva-se temporariamente durante o período de cheia. A Figura 

10.3 apresenta uma bacia de retenção já implantada. 

As bacias de detenção ou retenção podem ser “online”, no próprio curso 

d’água; “offline”, paralelo ao curso d’água e, por último “online” e “off-line” 

simultaneamente, quando parte encontra-se no corpo hídrico e parte 

paralelo a este. 

 
Figura 10.3 – Bacia de retenção. 

• Pavimentos permeáveis: Segundo Urbonas & Stahre (1993) existem 

basicamente três tipos de pavimentos permeáveis: 

a) Pavimento de asfalto poroso; 

b) Pavimento de concreto poroso; 

c) Pavimento de blocos de concreto vazados. 

A utilização desse tipo de pavimento traz como vantagens: a redução da 

rede de microdrenagem, contribui para a recarga dos aqüíferos, possibilita 

o controle das descargas de pico e do volume do escoamento superficial e 

reduz a quantidade de poluentes da poluição difusa. Na Figura 10.4 são 

apresentados dois cortes esquemáticos que descrevem os três tipos de 

pavimentos acima descritos, ressaltando-se que a pavimentação em bloco 

de concreto vazado apresenta grande restrição à sobrecarga de veículos 

pesados, sendo mais adequado ao tráfego leve. 

 
Figura 10.4 – Tipos de Pavimentos Permeáveis. 

• Telhados verdes: O telhado verde é uma técnica aplicada na cobertura 

de residências e edifícios que consiste na aplicação de manta 

impermeável sobre a qual é depositada camada de solo no qual será 

plantada vegetação. Suas principais vantagens são: 

a) Facilitar a drenagem; 

b) Proporcionar isolamento acústico e térmico; 

c)  Produzir melhoria estética e ambiental na edificação. 



 

 

 

Figura 10.5 – Telhados verdes. 

• Reuso de águas pluviais: É uma técnica de armazenamento de água

pluviais captadas dos telhados e pisos impermeáveis de residências, 

edifícios ou indústrias, em cisternas construídas para esse fim. As águas 

coletadas podem ser utilizadas, posteriormente para lavagem de pisos, 

fachadas e vidraças ou para rega de jardins e canteir

vantagens: 

a) Promover o melhor aproveitamento do recurso hídrico;

b) Reduzir o escoamento superficial e vazão de pico;

c) Melhorar a qualidade da água, reduzindo cargas difusas.

A Figura 10.6 demonstra esquematicamente um exemplo de reservatório

de águas pluviais para reuso. 

 

 

É uma técnica de armazenamento de águas 

captadas dos telhados e pisos impermeáveis de residências, 

edifícios ou indústrias, em cisternas construídas para esse fim. As águas 

posteriormente para lavagem de pisos, 

fachadas e vidraças ou para rega de jardins e canteiros. Tem como 

Promover o melhor aproveitamento do recurso hídrico; 

Reduzir o escoamento superficial e vazão de pico; 

Melhorar a qualidade da água, reduzindo cargas difusas. 

um exemplo de reservatório 

Figura 10.6 – Sistema

• Renaturalização: É o conjunto de pro

aos rios e córregos modificados pela urbanização

natural possível. Muitas das alterações que descaracterizaram o

hídricos no passado são entendidas

enchentes. É, entretanto, 

apropriada para rios e córregos

onde o baixo valor dos 

necessárias. A adoção desta técnica traz

a) Regularizar os fluxos de água, amortecendo os picos de enchentes;

b) Melhorar a qualidade das águas;

c) Melhorar as condições 

aquática; 
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Sistema de reuso de águas pluviais. 

É o conjunto de procedimentos que tenta devolver 

modificados pela urbanização a condição mais 

Muitas das alterações que descaracterizaram os corpos 

são entendidas, atualmente como causadores das 

 uma solução cara e complexa, sendo 

apropriada para rios e córregos ainda pouco modificados ou para locais 

 terrenos possibilite as desapropriações 

A adoção desta técnica traz como vantagens: 

os fluxos de água, amortecendo os picos de enchentes; 

a qualidade das águas; 

Melhorar as condições de reprodução e alimentação da fauna 
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d) Proteger a biodiversidade da fauna terrestre, formando áreas de 

refugio; 

e) Controlar a erosão, evitando o assoreamento dos canais. 

A Figura 10.7 demonstra algumas providências costumeiramente adotadas 

para consolidar o processo de renaturalização. 

 
Figura 10.7 – Trabalhos desenvolvidos para renaturalização do corpo hídrico. 

• Trincheiras de infiltração: São estruturas escavadas no solo natural, 

preenchidas com material poroso que permite inicialmente a filtragem 

e posterior percolação da água de chuva para o subsolo. A Figura 10.8 

apresenta o esquema geral de uma trincheira de infiltração. 

 
Figura 10.8 – Trincheira de infiltração. 

• Biorretenção: É uma estrutura em forma de trincheira, com vegetação 

e camadas de solos na qual o escoamento superficial é armazenado e 

filtrado. 

• Valas de infiltração: São canais abertos onde é plantada vegetação 

específica. Destina-se a capturar e tratar águas pluviais, geralmente em 

locais com poucas construções e pequena impermeabilização. 

• “Wetland”: São estruturas receptoras de águas de chuvas e 

lançamentos de esgoto. Podem ser naturais e construídas. As naturais 

são as terras úmidas, brejos, várzeas, pântanos, manguezais e lagos 

rasos onde são utilizadas plantas aquáticas macrofilas em substratos 

como areia, cascalhos ou outro material inerte, visando a proliferação 

de microrganismos variados que, por processos biológicos, químicos e 

físicos, removem poluentes da água. A Figura 10.9 apresenta 

esquematicamente a estrutura básica de uma “Wetland”. 

 
Figura 10.9 – Estrutura Básica de “Wetland”. 
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• Parques Lineares: Tem como objetivo à recuperação das áreas de 

várzea, implantando funções adicionais e prevenindo ocupações 

indevidas. As funções adicionais podem ser definidas de acordo com as 

necessidades e preferências da população local. Dependendo do 

tamanho e da topografia das várzeas, bem como de sua inserção em 

áreas urbanas mais ou menos consolidadas, e do perfil socioeconômico 

da população, poderão ser implantados passeios, ciclovias, áreas de 

estar, áreas para prática de ginástica, playgrounds, pistas de skate, 

mesas para jogos e estudo, entre outros. 

• Manta geotêxtil: trata-se da aplicação de manta de tecido impermeável 

que promove temporariamente ou permanentemente a estabilização 

de solos em locais sujeitos a movimentação e escorregamento. A Figura 

10.10 apresenta esquematicamente a aplicação de manta geotêxtil em 

uma encosta com declividade acentuada. = 

 
Figura 10.10 – Uso de manta geotêxtil. 

• “Silt Fence”: É uma barreira temporária instalada para reter sedimentos 

em áreas de expansão urbana. Consiste na utilização de manta geotêxtil 

fixada em suporte, colocado em locais específicos, de forma a conter a 

movimentação de sedimentos. A Figura 10.11 apresenta uma imagem 

de “Silt Fence” instalada. 

 
Figura 10.11 – Uso de “Silt Fence”. 
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11. ASPECTOS AMBIENTAIS 

As características fisiográficas da cidade do Rio de Janeiro e a forma de 

ocupação do território determinaram o traçado e a complexidade das 

redes de saneamento implantadas até o presente momento, resultando 

em um sistema complexo e extremamente vulnerável. 

A maioria dos corpos hídricos da cidade recebe esgotos sob diversas 

formas devido à interconexão entre os sistemas sanitários e de 

drenagem pluvial, fato que torna ambos os sistemas bastante 

inadequados. A contaminação das redes de drenagem pluvial e dos 

corpos receptores lesa o meio ambiente e coloca em situação de risco 

epidemiológico as populações mais vulneráveis. 

Os rios que atravessam as áreas mais densamente povoadas são 

verdadeiras “canalizações de esgoto” a céu aberto, recebendo também 

despejos industriais e lixo. Nesta situação, enquadram-se os afluentes da 

costa oeste da baia de Guanabara, desde o Canal do Mangue até o Canal 

do Sarapuí. 

Atualmente, os esgotos domésticos e industriais são as principais causas 

da degradação ambiental dos corpos hídricos na cidade do Rio de 

Janeiro. Um exemplo é a bacia da Lagoa Rodrigo de Freitas que é 

circundada por uma área altamente urbanizada. As águas poluídas são 

descarregadas por diversos tributários, embora exista rede de 

esgotamento sanitário. Também é significativa a contribuição das 

galerias de águas pluviais contaminadas que deságuam na lagoa. 

De acordo com o Relatório de Desenvolvimento Humano do Rio de 

Janeiro Meio Ambiente e Sustentabilidade (PCRJ, 2001), as lagunas do 

município têm insuficiente renovação das águas, tanto por características 

intrínsecas quanto pela drenagem dos rios e descargas pluviais poluídas, 

em cujas galerias foram feitas ligações clandestinas para escoamento de 

esgotos. 

Especialmente na ultima década, a ocupação acelerada da Baixada de 

Jacarepaguá acarretou o lançamento de grandes volumes de cargas 

poluidoras no sistema lacunar. Na proximidade de comunidades de baixa 

renda, como é o caso da Lagoinha, os esgotos são acrescidos de resíduos 

sólidos domésticos. Em Marapendi, o esgotamento existe apenas nos 

grandes condomínios residenciais, ao passo que na Tijuca, Camorim e 

Jacarepaguá há ainda lançamento de efluentes industriais. 

Caracterização dos Meios Receptores 

Para controlar a poluição originada por lançamentos de esgotos nos meios 

receptores é necessário, inicialmente atingir 100% de coleta de esgotos 

domésticos, bem como eliminar os lançamentos clandestinos, adotando-se 

programas de fiscalização mais eficientes em cumprimento da legislação 

vigente. 

De acordo com SNIS, de todo o esgoto produzido na cidade do Rio de 

Janeiro, apenas 56% é coletado, percentual bastante abaixo do ideal, 

considerando a importância da cidade.  

O órgão responsável pela coleta e tratamento dos esgotos na cidade é a 

Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE), com exceção da Área de 

Planejamento 5 (AP-5) e das áreas de favela, que estão sob a 

responsabilidade da Subsecretaria de Gestão das Bacias Hidrográficas. 

Com relação ao esgoto industrial, competem ao Instituto Estadual de 

Ambiente do Rio de Janeiro (INEA) e a Secretária Municipal do Meio 

Ambiente (SMAC) manter o cadastro atualizado e fiscalizar se os despejos 

das indústrias estão atendendo as normas vigentes. 

Tanto a CEDAE quanto a Fundação Rio-Águas possuem em seu acervo 

planos, programas e projetos cujo objetivo é controlar eficientemente os 

lançamentos de esgoto nos meios receptores. Uma síntese de parte desses 

planos será apresentada em seqüência: 
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Plano Municipal de Saneamento do Rio de Janeiro 

Propõe diversas ações para melhoria das condições de abastecimento de 

água, de coleta e tratamento de esgotos sanitários, dentre as quais se 

destacam: 

1) Programa Saneando Sepetiba: Para uma população estimada de 

60.000 habitantes, contendo intervenções como: pavimentação, 

drenagem, esgotamento sanitário e tratamento de efluentes.  

Situação atual: em fase de conclusão; 

2) Esgotamento da Vila Kennedy: Para uma população estimada de 

47.500 habitantes contendo as seguintes intervenções: coleta e 

tratamento de esgotos.  

Situação Atual: em andamento; 

3) Programa Bairro Maravilha Oeste: Para uma população estimada de 

72.000 habitantes, contemplando as seguintes intervenções: 85 km de 

rede coletora projetada. 

Situação Atual: em andamento; 

4) Ampliação do Sistema de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários da 

Bacia do Rio Marangá: Para uma população estimada de 

344.000 habitantes, contendo as seguintes intervenções: Ampliação do 

sistema de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários da Bacia do Rio 

Marangá, abrangendo os bairros de Deodoro, Magalhães Bastos, Padre 

Miguel, Realengo, Vila Militar e parte de Bangu. O sistema de 

esgotamento inclui a modernização e ampliação da Estação de 

Tratamento de Esgotos de Deodoro, a implantação de 540 km de rede 

coletora, a requalificação de 120 km de rede existente, 45.000 novas 

ligações prediais, construção de Estação elevatória intermediária e 

linha de recalque de 22 km de coletores tronco, ao longo da bacia de 

esgotamento sanitário. 

Situação Atual: Em andamento 

5) Proteção do Sistema Lacunar de Jacarepaguá: com implantação de 

quatro unidades de Captação de Esgoto Difuso – CED nos Rios das 

Pedras, Anil, Arroio Pavuna e Pavuninha, nos mesmos moldes da que 

foi construída no Arroio Fundo, por ocasião dos Jogos Panamericanos, 

associadas ao programa de reciclagem, com expectativa de redução de 

90% da poluição no Sistema Lacunar. 

Situação Atual: Em andamento 

6) Canalização de línguas negras nas praias. 

Situação atual: Em andamento. 

Programa de Despoluição da Baia da Guanabara (PDBG) 

Iniciado nos anos 90, pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, com 

recursos do BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento (350 milhões 

de dólares); da agência japonesa JBIC – “Japan Bank for International 

Cooperation” (237 milhões de dólares) e 206 milhões de dólares 

provenientes do Governo Estadual, contempla os seguintes aspectos: 

1) Coleta e tratamento de esgotos sanitários e racionalização do 

abastecimento de água; 

2)  Melhoria na coleta de lixo; 

3)  Controle de inundações;  

4) Mapeamento digital da região e diversos projetos ambientais. 

O componente Saneamento corresponde à maior parcela do Programa, 

considerando a implantação de 1.266 km de redes e troncos coletores, 

28 km de emissários terrestres e submarinos, 139 mil ligações domiciliares 

e a construção ou reforma e ampliação de oito estações de tratamento de 

esgotos (ETE). As ETEs a serem reformadas são: ETE Sarapuí, ETE Penha 

(reforma e ampliação), ETE Pavuna, ETE Alegria, ETE Ilha do Governador, 

ETE Ilha de Paquetá, ETE São Gonçalo e ETE Icaraí. Sendo que destas 

somente as ETEs Penha, Pavuna, Alegria e Ilha do Governador tratam 
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exclusivamente dos esgotos do município do Rio de Janeiro. As 

intervenções previstas nessas quatro ETEs estão detalhadas a seguir: 

• ETE Penha: tratamento de Lodos Ativados com capacidade de 

1.600 L/s, beneficiando os bairros de Vaz Lobo, Vicente de Carvalho, 

Vila Cosmos, Vila da Penha, Brás de Pina, Penha Circular, Olaria, Ramos, 

Penha, Cordovil, Parada de Lucas e Vigário Geral, atendendo a uma 

população aproximada de 570 mil habitantes; 

• ETE Pavuna: tratamento por Lodos Ativados com capacidade de 

1000 L/s, beneficiando os bairros de Acari, Colégio, Irajá, Vista Alegre e 

Jardim América, além dos municípios de São João do Meriti e Duque de 

Caxias. É necessário ainda executar 403 km de redes e troncos 

coletores; construção de 10 estações elevatórias e 12 km de linha de 

recalque para possibilitar a chegada de esgoto na ETE; 

• ETE Alegria: tratamento por decantação primária e digestão anaeróbia 

com capacidade inicial de 2.500 L/s, podendo atingir 5.000 L/s de 

tratamento, beneficiando parte do centro da cidade do Rio de Janeiro e 

os bairros de Quintino, Piedade, Engenho de Dentro, Pilares, Méier, 

Engenho Novo, Água Santa, Lins de Vasconcelos, Jacarezinho, 

Manguinhos, Triagem, Riachuelo, Rocha, Bonsucesso, Cavalcante, 

Tomás Coelho, Inhaúma, Cascadura, Saúde, Castelo, Santa Tereza, 

Estácio, Gamboa, Santo Cristo, Cidade Nova, Mangue, Maracanã, São 

Cristóvão, Grajaú, Vila Isabel, Praça da Bandeira, Alto da Boa Vista, 

Tijuca e Rio Comprido. É necessário executar 15,7 km de redes e 

troncos coletores; 7,4 km de interceptores; reforma de 3 estações 

elevatórias e 980 m de linha de recalque para possibilitar a chegada de 

esgoto na ETE; 

• ETE Ilha do Governador: tratamento por lodos ativados com 

capacidade de 420 L/s, beneficiando os bairros de Portuguesa, Cacuia, 

Bancários, Freguesia, Galeão, Moneró, Tauá e Jardim Guanabara, 

Dendê, Bananal, Cocotá, Guarabú, Ribeira e Zumbi. É necessário ainda 

executar 49,9 km de redes coletora e 4,5 km de coletores-tronco; 

construção de 4 estações elevatórias e reforma de uma para possibilitar 

a chegada de esgoto na ETE. 

Programa de Saneamento da Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes 

e Jacarepaguá (PSBJ) 

Visa implantar sistema de tratamento de esgoto integrado nos três bairros 

da zona oeste do município, contemplando ligações domiciliares, 

construção de redes coletoras, coletores troncos, linhas de recalque, 

travessias especiais, estações elevatórias, uma estação de tratamento e um 

emissário submarino. 

Projeto Lagoa Limpa 

O projeto Lagoa Limpa foi idealizado pelo grupo EBX e execução em 

parceria do Governo do Estado com a Prefeitura da Cidade do Rio de 

Janeiro. Tem por objetivo contribuir para a recuperação ambiental da Lagoa 

Rodrigo de Freitas, buscando propor soluções para reverter o seu atual 

processo de degradação ambiental. 

Apesar de o principal enfoque ser a despoluição do corpo lacunar, o projeto 

é mais abrangente ao propor a implementação de ações para melhoria de 

todo o sistema hídrico que "alimenta" a Lagoa. Conta com a colaboração 

conjunta e integrada dos órgãos responsáveis pela manutenção da lagoa. 

O projeto Lagoa Limpa foi dividido em cinco fases: 

• Fase 1 – Articulação Institucional 

Considerando o papel dos órgãos públicos responsáveis pela gestão da 

Lagoa, esta fase tem como objetivo a integração e articulação das ações de 

cada órgão. Foram levantadas as possibilidades e os meios existentes para 

estabelecer parcerias, Termos de Cooperação Técnica e Convênios; 

• Fase 2 – Levantamento e avaliação das necessidades 

Consiste no levantamento e avaliação das necessidades de cada órgão 

gestor envolvido, consideradas como fundamentais para a melhoria dos 
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sistemas de esgotamento sanitário, drenagem e gestão de resíduos sólidos. 

Esta fase contempla a contratação de consultores especializados para a 

avaliação das demandas, utilizando como metodologia a hierarquização das 

intervenções propostas em função do seu grau de importância e eficiência 

no processo de despoluição; 

• Fase 3 – Formalização dos convênios e termos de cooperação 

Consiste na formalização dos Convênios e Termos de Cooperação Técnica 

entre os órgãos públicos envolvidos. Estes termos de cooperação são a base 

norteadora dos trabalhos a serem realizados em parceria com os órgãos 

públicos gestores da Lagoa. 

• Fase 4 – implantação das ações estruturais 

Corresponde à etapa de implantação das intervenções e ações selecionadas 

e avaliadas como mais importantes para alcançar os objetivos do projeto. 

São elas: 

� Gestão de Resíduos Sólidos; 

� Dragagem do Canal do rio Piraquê e outros pontos críticos de 

assoreamento; 

� Instalação de comporta no Canal do Jockey; 

� Revisão do sistema de esgotamento sanitário; 

� Revitalização dos rios dos Macacos e Cabeça; 

� Investigação e remoção de ligações clandestinas na rede de 

drenagem pluvial; 

� Monitoramento da qualidade de água para verificação dos 

resultados obtidos. 

• Fase 5 – Implantação de soluções técnicas de recuperação 

Consiste no levantamento de soluções técnicas que estimulem a reversão 

do atual processo de degradação da Lagoa por meio do aumento da troca 

de água entre esta e o mar. Deste modo, estão sendo realizados estudos 

para se verificar a viabilidade técnica e ambiental da instalação de 

tubulações sob a faixa de areia, que irão conectar o canal do Jardim de Alah 

ao oceano; solucionando o problema de assoreamento da barra do canal 

por ação das ondas. 

Projeto de Controle de Inundações e Recuperação Ambiental das 

Bacias dos Rios Iguaçu, Botas e Sarapuí 

O objetivo do Projeto Iguaçu é eliminar as inundações que ocorrem em uma 

área de 726 km². Consiste na dragagem e implantação de sistema de 

drenagem em aproximadamente 60 km de extensão ao longo dos rios: 

Iguaçu, Botas e Sarapuí, incluindo a construção de diques de contenção, 

reflorestamento das margens e a implantação de parque linear e ciclovia, 

beneficiando cerca de 2,5 milhões de moradores dos municípios de Nova 

Iguaçu, Belford Roxo, Mesquita, São João de Meriti, Duque de Caxias e 

Nilópolis, na Baixada Fluminense, e do bairro de Bangu, na Zona Oeste do 

Rio de Janeiro. Foi prevista também a construção de uma rodovia de 

12,4 km de extensão, ao longo do dique do Rio Sarapuí, interligando as 

rodovias Presidente Dutra e Washington Luiz, possibilitando maior 

mobilidade à população de toda a região. 

Programa Favela Bairro, Morar Legal, Morar sem Risco e Bairrinho 

O programa Favela Bairro, iniciado em 1997 desenvolve-se por meio de 

parcerias entre a Prefeitura e as comunidades, visando implantar 

infraestrutura de saneamento associado a programas de regularização 

fundiária e remoção da população que ocupa áreas de risco. Esse programa 

propõe também a redução do numero de ligações clandestinas de água e 

de despejos irregulares de esgoto existentes nos assentamentos. Foram 

implantadas por meio desse programa diversas pequenas ETEs que, 

lamentavelmente encontram-se desativadas. 
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O Programa de Valorização Ambiental de Rios e Lagoas – Águas do Rio 

Criado em 2001 pela Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal 

do Rio de Janeiro, tem por objetivo a valorização ambiental de rios e lagoas, 

contribuindo para a recuperação, limpeza e conservação, dos corpos d’água 

do Município. Utiliza a mão de obra disponível nas próprias comunidades 

beneficiadas para executar os serviços necessários. 

Para apoiar as ações preconizadas, foi implementado Programa de 

Educação Ambiental que articula e promove parcerias com entidades 

comunitárias visando à realização de diagnósticos socioambientais 

participativos, pesquisas domiciliares, atividades educativas e produção de 

material educativo. 

Revitalização do Canal do Fundão 

O programa de revitalização do Canal do Fundão e seu entorno pretende 

remover cerca 2,2 milhões de metros cúbicos de resíduos do canal, parte 

deles altamente contaminados e que serão enterrados na Ilha do Fundão. 

O projeto não se restringe a retirada dos resíduos, mas também na 

desobstrução de bocas dos rios e restabelecimento da circulação da água 

para impedir futuros assoreamentos. Essas ações serão muito importantes 

para a melhoria da qualidade de vida dos moradores da Ilha do Governador 

e do Complexo da Maré, além de possibilitar a revitalização das técnicas e 

saberes da pesca tradicional. 

O canal será alargado para mais de 80 m, num trecho de 6 km, chegando a 

4,5 m de profundidade. Há trechos que serão escavados até 8 m para 

permitir a navegação de embarcações maiores cujo destino é o conjunto de 

estaleiros do Caju. 

Drenagem Urbana e Efluentes domésticos e Industriais 

Para propor medidas de recuperação e ações destinadas à melhoria das 

condições de operação, tanto das redes de drenagem pluvial, quanto das 

redes de coleta e condução de esgotos, foram realizados estudos5, visando 

à caracterização da situação atual. Além da proposição de ações 

estratégicas foram também relacionados os principais atores 

governamentais e não governamentais envolvidos e suas respectivas áreas 

de atuação, de modo a viabilizar os encaminhamentos e decisões 

necessárias. 

As ações propostas representam apenas possibilidades de intervenção cujo 

objetivo é combater as causas e minimizar os efeitos, contudo a 

implementação das ações, seja pelos custos, seja por dificuldades de 

articulação institucional, não é facilmente exequível em face de sua 

amplitude e gravidade. 

De maneira geral, o lançamento indiscriminado de efluentes na rede de 

drenagem pluvial acarreta as seguintes alterações na qualidade da água: 

• O aumento da temperatura; 

• O aumento da quantidade de sólidos dissolvidos totais; 

• O aumento da quantidade de matéria orgânica; 

• A proliferação de microrganismos patogênicos; 

• O aumento de nutrientes; 

• A alteração do PH da água; 

• O aumento da quantidade de componentes tóxicos; 

• O aumento da quantidade de corantes; 

• O aumento de substâncias tenso ativas. 

As alterações acima discriminadas tendem a agravar-se quando: 

• Os rios desembocam em lagos, lagoas e outros reservatórios, nos quais 

os efluentes se combinam, formando matérias orgânicas e nutrientes, 

                                                                 
5
Os estudos e correspondentes resultados são apresentados em detalhe no 

Relatório RA0027.RA.031-2Caracterização do Problema de Interconexão entre as 

Redes de Drenagem Pluvial e a de Esgotos. 
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que favorecem o desenvolvimento de algas e acentuam o processo de 

eutrofização, bem como a contaminação dos mananciais de 

abastecimento; 

• Desembocam no mar contaminando as praias tornando-as impróprias 

para atividades de recreação e pesca. 

Atualmente, quase toda cidade do Rio de Janeiro é abastecida por 

mananciais localizados fora do município, mas que também estão 

comprometidos pelo despejo de efluentes dos municípios vizinhos. Esse é o 

caso do Sistema Guandu, principal manancial que abastece a região 

metropolitana e que apresenta elevados índices de poluição e 

contaminação devido à descarga dos Rios Queimados, Ipiranga e dos Poços, 

considerados verdadeiras valas negras, que deságuam no rio Guandu, à 

montante da captação. A Tabela 11-1 apresenta o percentual de violações 

da classe 2 da Resolução CONAMA 357 nos rios Queimados, Ipiranga e dos 

Poços. 

Tabela 11-1 – Porcentagem de Violações da classe 2 da Res. CONAMA 357 para  
alguns tipos de poluentes nos rios Queimados, Ipiranga e dos Poços. 

Rio Estação Local Parâmetro % 
Violações 

Queimados QM 
0271 

Travessia 
da Dutra 

Fósforo 
Total 

100 

Coliformes 
Fecais 

100 

Oxigênio 
Dissolvido 

97 

Manganês 96 

DBO 96 

Ipiranga IR 0251 Travessia 
Antiga 
Rio São 
Paulo 

Fósforo 
Total 

99 

Coliformes 
Fecais 

99 

Oxigênio 
Dissolvido 

96 

Manganês 95 

DBO 76 

dos Poços PO 
0290 

Travessia 
da Dutra 

Fósforo 
Total 

99 

Coliformes 
Fecais 

99 

Oxigênio 
Dissolvido 

87 

Manganês 86 

DBO 37 

Fonte: ANA e SondAtécnica (2007). 

Os mananciais subterrâneos também podem ser afetados pela infiltração 

dos contaminantes presentes nos esgotos que percolam o solo. Entre os 

principais prejuízos provocados pelo lançamento indevido de efluentes, 

contam-se: 

• Aumento do custo do tratamento da água de abastecimento, por conta 

da poluição dos mananciais – As Estações de Tratamento de Água (ETA) 

demandam maiores quantidades de energia e de produtos químicos 

para tratar a água a níveis aceitáveis de qualidade para abastecimento. 

• Contaminação por esgoto promovida por estas interconexões 

compromete esteticamente os corpos hídricos – Dificilmente os corpos 

hídricos apresentam águas limpas, claras, com peixes, sem odores, 

onde é possível realizar atividades aquáticas e de lazer. Ao contrario, os 

rios têm aspectos desagradável, com odores muito ruins. Exemplo 

disso é o Canal do Mangue apresentado na Figura 11.2, que está 

localizado numa região na qual vem sendo concentrados esforços em 

processos de restauração. 
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Figura 11.1 – Mortandade de peixes na Lagoa Rodrigo de Freitas. 

 
Figura 11.2 – Aparência da água no Canal do Mangue. 

• Aumento da ocorrência de doenças de transmissão hídrica – Ocorre em 

muitos casos, pelo contato de pessoas com as águas contaminadas ou 

ainda, durante as enchentes, quando é necessário transitar pela água. 

Inúmeras doenças graves estão relacionadas à poluição dos corpos 

hídricos, o que justifica a utilização de todos os instrumentos possíveis 

para o seu controle, não só por razões ambientais, mas também por 

razões de saúde pública. 

• Aumento das despesas com o tratamento de doenças – O fato das 

águas contaminadas provocarem a ocorrência de doenças está 

diretamente ligado ao aumento de gastos médico-hospitalares. Estudos 

demonstram uma forte correlação entre as (baixas) taxas de cobertura 

dos serviços de coleta e tratamento de esgoto com os (altos) índices de 

doenças de vinculação hídrica. Segundo Melo (2005), estudos da OMS – 

Organização Mundial de Saúde mostram que R$ 1,00 (um real) aplicado 

em Saneamento gera R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) de 

economia em saúde. 

• Contato de vetores com materiais encontrados no esgoto – Inúmeros 

vetores, como por exemplo, caramujos, insetos e crustáceos vivem nas 

águas poluídas pelo lançamento de esgoto, incorporando elementos 

patogênicos que passam para o seu ciclo de vida na água, causando 

doenças como a esquistossomose e a Leishmaniose, entre outras. 

• Acidificação e aumento da temperatura dos corpos hídricos – é 

fenômeno cada vez mais presente nas águas que recebem lançamentos 

de efluentes industriais. Essas condições interferem nas condições de 

desenvolvimento e manutenção da vida aquática.  

• Poluição das praias e dos locais de recreação que influenciam 

diretamente o potencial turístico – As praias e locais de recreação 

aquática do município do Rio de Janeiro recebem efluentes, tanto de 

origem industrial quanto doméstica. As águas do mar que recebem 

esgotos domésticos sem tratamento carregam consigo uma variedade 

de micro-organismos causadores de doenças que põem em risco a 

saúde dos banhistas. A avaliação da qualidade das águas marinhas vem 

sendo constantemente monitorada no município por meio da análise e 
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identificação da presença de um ou mais micro-organismos indicadores 

de contaminação fecal e a presença de agentes patogênicos, fazendo 

que a praia se torne imprópria para o banho. A Figura 11.3 apresenta 

foto de mancha de poluição no mar causada pelo deságue de águas 

poluídas das lagoas da Barra. 

 
Figura 11.3 - Mancha no mar causada pelo deságue das lagoas da Barra. 

• Comprometimento da fauna aquática e dos ecossistemas com cargas 

orgânicas – O esgoto despejado nas águas pluviais compromete o 

equilíbrio dos ecossistemas aquáticos, afetando o meio biótico, tanto 

na massa aquática como nas suas imediações. 

• Contaminação por resíduos tóxicos – A presença de metais pesados, 

pesticidas e outras substâncias tóxicas, mesmo que em pequenas 

quantidades, nas redes de drenagem urbana é prejudicial, pois acaba 

impossibilitando diferentes usos, além de provocar a contaminação e 

morte de varias espécies aquáticas. 

• Poluição por sedimentos – A excessiva carga de sedimentos nos corpos 

d'água produz importantes alterações morfológicas, dentre as quais a 

redução da penetração da luz, acúmulos de sólidos sobre os pontos de 

desova de peixes, etc. e o assoreamento dos canais e leitos. 

• Os efluentes industriais agem como fator de empobrecimento das 

comunidades pesqueiras – As comunidades pesqueiras da região de 

Sepetiba e da baia da Guanabara, por exemplo, têm sido muito 

afetados pela redução, tanto da quantidade quanto da diversidade de 

peixes da região. 

A contaminação por esgotos pode ocorrer também, diretamente nas fontes 

geradoras, ou seja, nas próprias edificações nas quais a ausência ou 

precariedade do sistema instalado induz ao lançamento no sistema de 

drenagem, ou no solo. Essa ocorrência é corriqueira, principalmente em 

áreas periféricas e assentamentos de baixa qualidade, não obstante, seja 

possível constatar ligações irregulares e despejo clandestino em áreas 

dotadas de rede coletora publica e loteamentos de padrão médio e alto. 

Por outro lado, a ampliação do sistema de coleta e transporte, quando não 

acompanhada da respectiva ampliação do sistema de recalque (elevatórias) 

e da implantação ou ampliação de capacidade das estações de tratamento 

acarreta várias consequências: a mais grave delas é a necessidade de 

exportar as vazões excedentes para algum corpo hídrico. Diversas 

circunstâncias podem induzir esse procedimento: 

• Regiões sem sistema público de esgotamento sanitário; 

• Restos de redes antigas ainda utilizadas, projetadas no sistema 

separador parcial ou unitário; 

• Descompasso nos cronogramas de implantação ou ampliação dos 

diversos componentes do sistema concomitantemente; 

• Utilização de componentes obsoletos ou subdimensionados; 

• Falta de prioridade dos serviços de operação, manutenção e 

conservação; 

• Modelo de urbanização inadequado e ausência de planejamento 

sistêmico; 
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• Falta de fiscalização nas obras de implantação e ampliação de redes e 

sistemas; 

• Descontrole sobre as ligações prediais irregulares; 

• Custos elevados na implantação das ligações prediais; 

• Instalações prediais inadequadas; 

• Tratamento ineficaz; 

• Aspectos culturais e educativos; 

• Adoção de estruturas incompatíveis com o sistema separador absoluto. 

E, por fim, a sobrecarga da rede de esgoto pode ocorrer nas seguintes 

situações: 

• Infiltração excessiva das águas freáticas; 

• Enchentes ocorridas nos córregos e nos rios existentes ao longo das 

redes coletoras; 

• Descargas de águas estranhas e não previstas, que podem ser as águas 

de limpeza de piscinas, águas industriais, lavagem de carros em postos 

de gasolina; 

• Entrada direta de águas de chuva nos poços de visita ou danificação nas 

redes coletoras; 

• Descargas das águas de chuvas diretamente na rede domiciliar de 

esgoto, captadas nos telhados e nos quintais, etc. 

Atores governamentais e não governamentais envolvidos e 

possibilidades de atuação no controle do problema 

Além dos atores governamentais, costumeiramente envolvidos nas 

questões relativas ao manejo das águas, tais como a ANA; o Ministério das 

Cidades; o Ministério do Meio Ambiente; as Secretarias Estaduais, o INEA, 

os Consórcios de Bacias e as agências de cooperação e fomento nacionais e 

internacionais, há ainda: 

• A Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE - responsável pela 

implantação de planos e programas na área de coleta, condução e 

tratamento de efluentes, como por exemplo, o Plano da Bacia da 

Guanabara e o Programa de Saneamento da Barra da Tijuca, Recreio 

dos Bandeirantes e Jacarepaguá. É Competência exclusiva da CEDAE, 

instalar novas redes de serviços, ampliar e melhorar as redes existentes, 

operar, manter e executar reparos e modificações nas canalizações, 

autorizar as ligações à rede pública de água na área sob sua jurisdição. 

• Fundação Rio Águas – Vinculada à Secretaria Municipal de Obras – SMO 

da Prefeitura do Rio de Janeiro, tem como atribuição gerenciar as ações 

preventivas e corretivas contra enchentes (macro, micro drenagem, 

manutenção e limpeza dos córregos da cidade). Porém, desde 2007, a 

Prefeitura assumiu diretamente a gestão do saneamento de 21 bairros 

da Área de Planejamento 5 do Município, tendo se tornado responsável 

pela operação, expansão e aperfeiçoamento dos serviços de 

esgotamento sanitário  (Decreto “P”, nº 313/2007). Por meio de 

Convênio feito com o Governo do Estado, a Fundação Rio-Águas cedeu 

as Estações de Tratamento de Esgoto que implantou no Recreio dos 

Bandeirantes e nas Vargens, por meio do Programa Municipal de 

Esgotamento Sanitário. Nas áreas de favelas, essa competência é 

compartilhada com a Secretaria Municipal de Habitação. 

• Instituto Estadual do Ambiente (INEA) - É responsável pela fiscalização 

e licenciamento dos empreendimentos cujo impacto ambiental não é 

apenas local, embora localizados dentro dos limites geopolíticos do 

Município do Rio de Janeiro. Sua atuação é fundamental, tanto na 

informação quanto na fiscalização dos lançamentos de efluentes 

domésticos e industriais. As informações coletadas pelo INEA são 

compartilhadas com o a SMAC, órgão responsável pelo licenciamento 

ambiental no município. 

• Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAC) - A esta secretária cabe 

licenciar e fiscalizar os empreendimentos cujo impacto ambiental seja 
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de caráter localizado, restrito aos limites geopolíticos do Município do 

Rio de Janeiro. 

É fundamental que os quatro órgãos acima mencionados passem a atuar 

conjuntamente e de forma integrada e coordenada, visando dar as 

questões relacionadas ao lançamento de efluentes domésticos e industriais 

nos sistemas de drenagem, o tratamento adequado. 

Drenagem Urbana e Resíduos Sólidos 

Impactos do carreamento de lixo no sistema de drenagem pluvial 

Os maiores impactos provocados pelo lançamento de lixo nos rios e 

córregos são: 

• A limitação ao escoamento provocada pelo acumulo dos resíduos 

despejados,  

• A poluição das águas uma vez que a matéria orgânica em 

decomposição resultante do lixo acaba alcançando os mananciais 

subterrâneos e superficiais.  

Da geração dos resíduos até a deposição final nos aterros sanitários há uma 

etapa intermediária de coleta que, quando deficiente, acarreta a descarga 

em valas a céu aberto e nas margens de rio. Em situações específicas, essa 

etapa intermediária inclui procedimentos diferenciados como a coleta 

seletiva, a compostagem da parcela orgânica e a reciclagem que além de 

reduzir as quantidades destinadas ao aterro sanitário, proporcionam o 

reaproveitamento econômico dos resíduos. 

De acordo com a PNSB/IBGE 2006, dos 5.507 municípios brasileiros, 

somente 33% (1814) coletavam a totalidade dos resíduos domiciliares 

gerados. A pesquisa revelou ainda que a geração diária no Brasil era de 

228.413 toneladas de resíduos sólidos, o que significa uma produção de 

1,2 kg/habitante. 

O problema não é de fácil solução, entretanto, vêm sendo adotadas 

alternativas como a segregação dos resíduos na fonte, e a redução da 

geração, ou consumo consciente, e a maximização da reciclagem do lixo, 

além de melhorar a disposição final dos resíduos. 

Natureza e origem do lixo carreado para o sistema de drenagem 

O lixo doméstico produzido no Brasil é composto em média, por 65% de 

matéria orgânica; 25% de papel; 4% de metal; 3% de vidro e 3% de 

plástico.Cada município adota legislação específica sobre o assunto, porem, 

de maneira geral, as prefeituras são responsáveis por coletar até 50 kg de 

lixo originado por estabelecimentos comerciais e de serviços e todo o lixo 

domiciliar. Resíduos em quantidades ou com características diferentes das 

estabelecidas na lei são de responsabilidade do próprio gerador. 

A coleta do lixo abrange duas formas distintas: 

• Pontual e localizada, na qual geralmente o resíduo é acondicionado em 

sacos plásticos, depositados em locais determinados para serem 

recolhidos e transportados para os aterros; 

• Disperso, na qual não há condicionamento especifico e nenhum tipo de 

controle, sendo constituído por refugos que podem ser arrastados pela 

chuva, vento ou por animais soltos. 

No caso do lixo disposto pontualmente, o manejo usual engloba a coleta,o 

transporte em veículos específicos para essa finalidade e a deposição final, 

preferivelmente nas áreas de tratamento; reciclagem e aterros sanitários 

que atendem as normas estabelecidas pela engenharia sanitária e 

ambiental. 

O lixo disperso já é mais difícil de ser manejado, pois antes da coleta pode 

sofrer a ação do vento, da chuva, a manipulação de catadores informais e o 

ataque de animais soltos, dificultando o encaminhamento para o 

tratamento final. 

Quanto à composição, o lixo urbano é composto por: 
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Resíduos orgânicos: Parcela que tem origem animal ou vegetal, incluindo 

grande parte do lixo doméstico, restos de alimentos, folhas, sementes, 

restos de carne e ossos, etc. Quando essa parcela orgânica é acumulada ou 

depositada inadequadamente, polui o solo, as águas superficiais e 

subterrâneas e o ar, além de propiciar o desenvolvimento de organismos 

patogênicos. O lixo orgânico pode ser compostado para a fabricação de 

fertilizantes, ou manipulado para a produção de biogás, pois é rico em gás 

metano. 

Outros resíduos: Plásticos, metais e ligas, vidro, entre outros, que quando 

lançados diretamente no ambiente, sem tratamento prévio, demoram 

muito tempo para se decompor. O plástico, por exemplo, é constituído por 

uma complexa estrutura molecular, o que torna difícil a sua degradação e 

posterior biodigestão por organismos decompositores. 

Resíduos de construção e demolição: Abreviadamente conhecidos por RCD 

ou RCC, são resíduos provenientes de obras civis como construção, 

reconstrução, ampliação, alteração, conservação e demolição de 

edificações e de pavimentação, assim como o solo e lama de escavações. 

O crescimento da atividade imobiliária, nos últimos anos vem sendo 

responsável pela geração de grandes quantidades de resíduos da 

construção, acarretando um grave problema para a administração pública. 

Embora a Resolução CONAMA n° 307/2002 estabeleça diretrizes e 

procedimentos para sua correta disposição, ainda falta um sistema de 

gestão adequada desse tipo de resíduo. Dados da Abrelpe
6
 indicam que o 

entulho já representa um terço dos resíduos sólidos coletados nas cidades 

brasileiras. 

As características geográficas do Município do Rio de Janeiro contribuem 

fortemente para ampliar os impactos resultantes da disposição inadequada 

dos RCD. Este tipo de material, desde que devidamente tratado, poderia ser 

                                                                 

6http://www.abrelpe.org.br/ 

reaproveitado para aterros nas áreas de expansão imobiliária, como 

substrato em obras de recuperação, construção e pavimentação de vias. 

Lixo Tóxico: São assim classificados: o lixo nuclear e o lixo hospitalar, pois 

precisam receber tratamento especifico, antes da disposição final, de modo 

a evitar danos ambientais e à saúde das pessoas. 

Resíduo Hospitalar: É a classificação dada aos resíduos perigosos 

produzidos dentro de hospitais, como seringas usadas, frascos e 

embalagens de remédios, restos de cirurgias, etc. 

Por conter agentes patogênicos, esse tipo de lixo é segregado dos resíduos 

produzidos dentro de um hospital ou ambulatório, tais como restos de 

comida, papeis administrativos, etc., devendo ser incinerado. Há, 

entretanto certos materiais hospitalares como aventais usados em 

radiologia, frascos e petrechos utilizados em exames de imagem com 

contraste, que são considerados lixo nuclear, devendo receber tratamento 

especifico. 

Resíduo Nuclear: É composto por produtos radioativos como restos de 

combustível nuclear, alguns insumos hospitalares que tiveram contato com 

radioatividade, enfim, qualquer material que teve exposição prolongada à 

radioatividade, ou que a contenha.  

Devido ao fato de que esses materiais continuam emitindo radioatividade 

por muito tempo precisam ser totalmente confinados e isolados. 

Resíduo da Extração Mineral: A mineração de pedra, calcário e areia exige 

preliminarmente o desmatamento e grandes movimentos de terra, que via 

de regra provocam a erosão do solo e o consequente carreamento de 

materiais para os cursos d’água. Além disso, desfiguram a paisagem natural, 

e produzem elevadas cargas de materiais particulados. 

A análise da composição do lixo na cidade do Rio de Janeiro permite 

observar os hábitos e tendências de consumo da população quando se 

agregam aspectos socioeconômicos como nível educacional, poder 

aquisitivo, hábitos. A Tabela 11-2 apresenta uma série histórica de 14 anos 
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da chamada composição gravimétrica do lixo domiciliar elaborada pela 

COMLURB
7
. 

Para tanto, foram coletadas 90 amostras em 600 ruas de áreas com uso 

predominantemente residencial com densidades demográficas altas. Foram 

excluídas as áreas de riscos e ruas onde são feitas feiras livres. Os dados 

obtidos foram agregados em três grupos: 

a) Recicláveis (papel-papelão, plástico, vidro e metal);  

b) Matéria orgânica; 

c) Rejeitos (Inertes, madeira, borracha, pano/trapo, couro e osso). 

                                                                 
7Resultados desta pesquisa estão disponíveis no site da Comlurb (relatórios para 
2005, 2007 e 2009) assim como na publicação Indicadores Ambientais da Cidade do 
Rio de Janeiro 2006. 



 

 

 

Tabela 11-2 – Composição

 

 

Composição Gravimétrica do Lixo Domiciliar - Série Histórica (1995 a 2009) Fonte: Comlurb
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Série Histórica (1995 a 2009) Fonte: Comlurb. 
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Verificou-se que a participação percentual dos materiais recicláveis no lixo 

recolhido pela COMLURB apresentou queda durante todo o período. Observou-

se também uma redução significativa do componente papel-papelão, que em 

1995 representava 23,8%, tendo caído para 12,48% em 2004. Essa queda pode 

ter sido causada pela substituição do papel por plástico e a separação deste 

material na origem, destinando-o para a reciclagem. 

De modo geral, não é significativa a presença da atividade de extração mineral no 

Rio de Janeiro. No entanto, a pequena concentração de resíduos existente, está 

localizada na Área de Planejamento 5, de características mais rurais, e onde os 

recursos mais explorados são o saibro e a areia, seguidos da brita e água mineral. 

Os três primeiros justificam-se pela intensa atividade construtiva na região, 

principal eixo de expansão da Cidade. 

Por sua vez, os metais também apresentam queda de 3,32% para 1,70%, muito 

provavelmente em função do valor que alcançaram as embalagens de alumínio, 

sendo coletadas assim que descartadas visando à reciclagem. 

Já a quantidade de matéria orgânica é inversamente proporcional às constantes 

perdas de poder aquisitivo da população, movimento observado principalmente 

nas áreas de menor renda. Nelas, a manipulação de alimentos não processados 

no ambiente doméstico ainda predomina. Nos meados da década de 90, a 

matéria orgânica estava em torno de 45% da composição do lixo domiciliar. Em 

2004 alcançou a marca de 59,72%. Destaca-se ainda, no período a crescente 

participação das embalagens do tipo "longa vida”. 

De acordo com as análises da Comlurb, o crescimento da população, a mudança 

de seus padrões de consumo e a introdução de novos produtos da vida moderna 

vem modificando ao longo dos anos, as características gravimétricas dos resíduos 

sólidos domiciliares do Município do Rio de Janeiro. 

A presença de embalagens descartáveis de alumínio, de plásticos e de papel e 

papelão no lixo doméstico, assim como a ocorrência de resíduos 

eletro/eletrônicos, têm sido crescentes. Em 2009, observou-se uma quantidade 

média de 0,13% em relação ao lixo total, ou 2,42% quando comparado apenas 

com os outros componentes, sem considerarmos matéria orgânica e os 

recicláveis. 

Por outro lado, as análises de caracterização gravimétrica
8
 demonstraram que, 

no primeiro trimestre, em relação aos últimos cinco anos, houve um considerável 

acréscimo do percentual de papel, papelão e plástico no lixo domiciliar coletado, 

provavelmente resultante da diminuição do preço de mercado destes recicláveis, 

o que desestimulou a separação, pelos inúmeros catadores e numerosos 

depósitos e cooperativas. 

No mesmo período, ocorreu uma diminuição da matéria orgânica, possivelmente 

devido ao maior percentual de papeis, papelões e plásticos na massa do lixo. O 

peso específico, pelo mesmo motivo, também diminuiu, assim como o teor de 

umidade. 

A série histórica exibe uma tendência de crescimento dos teores de matéria 

orgânica putrescível (MOP) no lixo, mostrando valores que variam de 45,45% a 

60,74%, culminando em 2009 com uma diminuição para 53,63%. Este 

componente tem sido fator de preocupação, tendo em vista que sua 

decomposição em aterros gera um líquido com alto potencial poluidor, o 

conhecido popularmente por chorume. 

Por outro lado, resíduos domiciliares com estes teores de matéria orgânica 

apresentam bom potencial para o processo de compostagem e para a produção 

de composto orgânico de boa qualidade. 

A quantidade de matéria orgânica encontrada no lixo tem sido utilizada como 

parâmetro de avaliação para indicar o maior ou menor poder aquisitivo da 

população, principalmente das áreas mais carentes. 

                                                                 

8A caracterização gravimétrica dos resíduos sólidos domiciliares é útil para, em cada região 
da cidade, avaliar os percentuais dos componentes recicláveis; verificar o teor de matéria 
orgânica; o percentual de produtos eletro-eletrônicos; o peso específico e o teor de 
umidade.(Comlurb). 
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As conclusões alcançadas, entretanto exigem que sejam feitas as seguintes 

ressalvas: 

• As quantidades de lixo indicadas nas análises gravimétricas não 

correspondem às quantidades de lixo geradas ou produzidas pela população 

em geral; 

• Dos volumes apresentados como coletados, parcelas significativas já podem 

ter sido retiradas pelos catadores ou pela coleta seletiva; 

• A retirada de materiais recuperáveis e potencialmente recicláveis do lixo, 

antes da caracterização, acarreta naturalmente um aumento dos percentuais 

de matéria orgânica em relação aos demais componentes. 

•  Os dados apresentados também são divididos entre a coleta de resíduos 

domiciliares e a coleta pública. 

Assim, não é possível considerar que os volumes coletados pela COMLURB 

correspondem ao que, realmente é gerado pela população. Como não existem 

informações sobre as quantidades totais produzidas pela população, essas 

informações permitem apenas um exercício especulativo de caracterização da 

população e seu lixo. 

De acordo com as análises da Comlurb, a quantidade de matéria orgânica no lixo 

reflete o maior ou menor poder aquisitivo da população, partindo da premissa 

que em áreas mais carentes uma melhoria do poder aquisitivo da população se 

reflete diretamente no aumento no consumo de frutas, legumes, arroz, feijão e 

óleo, facilmente identificados nos restos coletados. Em contraposição, o estudo 

considera que em áreas mais nobres, um possível aumento da renda é mais 

facilmente detectado pelo aumento percentual de vidro, proveniente de bebidas 

finas e enlatados, do que pela presença de matéria orgânica, que tende a ser 

menor. Essa diferença é explicada pela menor presença de resíduos de alimentos 

e mais de embalagens de alimentos prontos e semi-prontos (presença de 

embalagens industrializadas e de restaurante), que geram outros tipos de 

resíduos. 

De modo geral, nas regiões onde predomina o uso residencial, particularmente 

nos subúrbios e nos bairros da Zona Oeste (AP 4 e AP5), especialmente nos locais 

de menor poder aquisitivo, são maiores os percentuais de matéria orgânica, 

situando-se acima de 50% do total gerado, o que indica maior manipulação de 

alimentos nas residências, facilmente identificada pela grande quantidade de 

cascas, folhagens comestíveis e restos de comida encontrados na catação. Esta 

informação também contribui para indicar um menor grau de conscientização, já 

que se encontram misturados os resíduos orgânicos àqueles passíveis de 

reciclagem. 

Ainda de acordo com os estudos da Comlurb, também os teores de plástico, 

vidro, metais, papel/papelão e inertes vem sendo utilizados como indicativos do 

poder aquisitivo da população. Nesse sentido a AP 2.1, que reúne os bairros de 

maior poder aquisitivo da cidade, tem mostrado os menores valores de matéria 

orgânica e os mais altos valores dos outros componentes citados, em relação às 

demais AP’s, confirmando também a relação entre os componentes e o poder 

aquisitivo da população. 

Depois da matéria orgânica putrescível, o plástico e o papel e papelão 

apresentam os maiores índices percentuais. A série histórica mostra uma 

tendência de queda na quantidade de papel/papelão encontrada no lixo, o que 

possivelmente tem um duplo significado: de um lado, a diminuição se deve 

basicamente à substituição do papel/papelão pelo plástico nas embalagens 

(como aconteceu com as sacolas de supermercados e na área de alimentos 

prontos e semi-prontos) e por outro, à maior atividade de coleta seletiva e dos 

catadores, com a reciclagem cada vez maior desses componentes, que são 

retirados antes da coleta.  

Já a série do plástico mostra um aumento constante na sua utilização, 

principalmente no setor de embalagens. 

Por fim cabe comentar que nas áreas mais pobres o percentual de matéria 

orgânica está sempre acima de 50%, devido não só a maior manipulação de 

alimentos nos domicílios (o que gera maior volume de resíduos), mas também 



 

 

 

pela aquisição de alimentos que frequentemente estão deteriorados por 

deficiências na estocagem e refrigeração, resultando em perdas.

Contrapondo-se a tendência de queda observada para papel/papelão, a série do 

plástico mostra uma propensão ao aumento na sua utilização, de acord

gráficos, com certeza fortemente influenciada pelo setor de embalagens. O baixo 

valor econômico do plástico filme desestimula os catadores cooperativados e os 

informais a selecionarem e a comercializarem este material que, atualmente, 

representa um problema ambiental. 

Nos logradouros localizados na AP 1 (Centro, Cidade Nova, Estácio, Rio Comprido, 

etc.) há grande atração dos catadores informais onde os

comerciais varejistas e atacadistas, os escritórios, bancos, e instituições de e

descartam quantidades expressivas de papel e papelão. Quanto ao vidro, a série 

histórica mostra flutuações, com discreta tendência de aumento no consumo.

Os principais focos de produção e principais pontos de acumulação de lixo 

nos meios receptores 

Os principais focos de produção de lixo encontram-se nas imediações das favelas 

e loteamentos irregulares, por diversos motivos:  

• Falta aos moradores das comunidades de baixa renda 

acerca das consequências do lançamento indiscriminado 

local. 

• A densidade construtiva e a ausência de espaços livres entre as edificações

torna impossível a entrada de veículos para coleta regular

os moradores a transportá-lo até pontos de coleta, o que nem sempre é 

feito. 

A quantidade de lixo disperso é mais expressiva nas 

especialmente quando estão localizadas nas topografias mais acidentadas,

várzeas que correspondem ao exutório natural dos rios e

O resíduo disperso lançado é geralmente carregado pelas 
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O resíduo disperso lançado é geralmente carregado pelas enxurradas, 

alcançando as galerias e a rede potamográfica princi

acarretando nesse percurso os inconvenientes e prejuízos.

Entre os resíduos dispersos que agrava

destacado o descarte indiscriminado 

que atraio lançamento de outros tipos de resíduos não inertes como restos de 

podas, resíduos domésticos, animais mortos, além de servir de abrigo para 

roedores. Se nesses rejeitos houver vasilhas

acumular água de chuva, possibilitando 

dos os casos de dengue, por exemplo.

A Figura 11-4 mostra um trecho da Avenida Canal do Rio Faria

de Inhaúma, onde frequentemente são lançados rejeitos de construção civil.

Figura 11.4 – Foto de trecho da Avenida Canal do Rio Faria
Janeiro (Reprodução da Dissertação de 

É importante observar que a quantidade de lixo produzida

função de diversos fatores, dentre os quais podemos citar: fatores climáticos, 

festas populares, férias escolares, 

acompanhamento da série histórica das determinações gravimétricas do lixo da 

cidade do Rio de Janeiro, ao longo dos anos
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mostra um trecho da Avenida Canal do Rio Faria-Timbó, no bairro 

são lançados rejeitos de construção civil. 

 
Avenida Canal do Rio Faria-Timbó - Inhaúma, Rio de 

Janeiro (Reprodução da Dissertação de Mestrado de Valéria Lucero). 

É importante observar que a quantidade de lixo produzida sofre variações em 

função de diversos fatores, dentre os quais podemos citar: fatores climáticos, 

 hábitos e costumes da população. O 

companhamento da série histórica das determinações gravimétricas do lixo da 

ao longo dos anos, revela dados interessantes, como as 
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alterações nos hábitos e tendências de consumo decorrentes das mudanças do 

poder aquisitivo e de padrões de consumo da população. 

A geração de lixo é fortemente influenciada por fatores sazonais. É fácil imaginar 

que em época de chuvas fortes, o teor de umidade no lixo tenda a aumentar, o 

mesmo acontece com o percentual de latinhas de cerveja durante o carnaval, 

bem como o aumento de folhas recolhidas no outono. 

Drenagem Urbana e os Problemas de Saúde Pública 

A realização de estudos epidemiológicos permite o entendimento mais 

aprofundado do processo saúde-doença, seus determinantes, frequência e 

distribuição espacial e temporal. Existem basicamente três abordagens do 

método epidemiológico: 

1.  A Epidemiologia Descritiva; 

2.  A Epidemiologia Analítica; 

3. A Epidemiologia Experimental. 

Os estudos epidemiológicos são considerados analíticos quando procuram 

estabelecer uma relação entre causas e efeitos ou a avaliação de procedimentos 

terapêuticos ou preventivos, testando hipóteses. Ocorrem sempre após estudos 

descritivos, ou seja, aqueles que não testam hipóteses, mas servem de base para 

a sua formulação. 

Há basicamente dois tipos de estudos analíticos: 

• Estudos Analíticos de Coortes, os quais partem da causa para o efeito. Neste 

caso é necessária a divisão da população objeto do estudo em dois grupos: 

os expostos ao suposto fator de risco e os não expostos a esse fator. Os dois 

grupos são acompanhados, de forma retrospectiva e/ou prospectiva para 

registrar o efeito produzido pelo fator de exposição; 

• Estudos analíticos de Caso-controle, os quais partem do efeito para a causa. 

Neste caso é necessária a existência de um grupo de indivíduos com 

determinada doença (efeito) e um grupo controle com indivíduos sem a 

doença. As características dos indivíduos de cada grupo são levantadas e 

verificadas quanto a freqüências nos dois grupos. Este delineamento é 

retrospectivo, pois doença e exposição já aconteceram no momento do 

estudo. Este é o método mais apropriado para doenças decorrentes de 

inundações. 

Os estudos epidemiológicos ainda podem ser classificados em relação à 

sequência temporal do levantamento, da exposição e do efeito. São 

considerados transversais quando se faz o levantamento simultâneo da 

exposição e do efeito e longitudinais quando a exposição e o efeito são 

levantados em momentos diferentes, de forma retrospectiva e/ou prospectiva. 

O estudo analítico dos casos e controles facilita a identificação da fonte comum e 

classifica os casos em: surtos e casos esporádicos ou não relacionados à fonte 

comum de transmissão. 

As vantagens deste tipo de estudo, alem de sua simplicidade são: 

• Baixo custo relativo; 

• Alto potencial analítico; 

• Adequados para estudar doenças raras; 

• Os resultados são obtidos rapidamente; 

• Relativamente fáceis de realizar; 

• Geram novas hipóteses de trabalho. 

As desvantagens são: 

• Dificuldade de formar o grupo controle; 

• Vulneráveis a diversas variáveis tais como: seleção, rememoração, entre 

outros; 

• Os cálculos das taxas de incidência não podem ser feitos diretamente (o 

pesquisador determina o número de casos a estudar) e o risco tem que ser 

estimado indiretamente; 
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• Complexidade analítica. 

Para este tipo de estudo analítico é fundamental entrevistar os doentes, e não 

doentes, pois somente assim é possível confirmar se o fator de risco sob suspeita 

é o causador do surto. 

Nos casos em que a ocorrência da doença é esporádica, caso da leptospirose, da 

hepatite viral, da febre tifóide, e do tétano acidental, o estudo de caso-controle é 

bastante recomendado. 

Para realizar esse tipo de procedimento recomenda-se que sejam selecionados 

os casos controle da seguinte maneira: 

• Seleção de Casos – devem ser selecionados todos os casos notificados e 

confirmados de Leptospirose, Hepatite viral por tipo “A e E”, Febre Tifóide e 

Tétano Viral; 

• Seleção dos Controles – devem ser escolhidos os controles nos mesmos 

locais de incidência dos casos, recomenda-se nas residências vizinhas dos 

casos, se possível, pessoas do mesmo sexo, mesma faixa etária e mesma 

condição social. 

A relação entre casos e controles deve ser 1:1, ou seja: se forem identificados 50 

casos serão necessários 50 controles. 

A entrevista a ser aplicada tanto para os casos quanto para os controles deve 

conter as seguintes etapas: 

• Dados de identificação nos quais devem constar: Nome, data de nascimento, 

sexo, filiação, local de residência identificando o bairro, local de trabalho 

identificando o bairro, rendimento financeiro; 

• Dados referentes aos sinais e sintomas apresentados pelo caso nos quais 

devem constar: 

� Data do início dos sintomas, os sintomas apresentados (tipo febre, dores 

musculares, vômitos, náuseas, dores de cabeça, etc.), data do 

desaparecimento dos sintomas; 

• Dados referentes ao atendimento médico nos quais devem constar as 

seguintes informações: 

� Se recebeu atendimento médico com data e local, se houve 

internamento com data e local, se houve necessidade de exames 

médicos com data, tipo e local. 

• Dados referentes à exposição do entrevistado nos quais devem constar as 

seguintes informações: 

� Se esteve em contato com outro doente; 

� Se houve contato com enchentes, alagadiços e empoçamentos; 

� Se realizou limpeza de moradia sujas por enchentes; 

• Quais as condições de saneamento: se há coleta, fossa séptica, fossa seca, 

esgoto a céu aberto, lançamento em rio, etc. no local de moradia ou 

trabalho; 

• Quais as condições de saneamento: se há abastecimento de água por rede 

pública ou uso de poço ou mina ou bica ou poço artesiano ou se usa água 

mineral no local de moradia ou trabalho; 

• Quais as condições de saneamento: se há acumulo de lixos em terrenos 

locais ou terrenos próximos, com registro de observações de ratos; 

• Se houve paralisação da estação de tratamento que fornece água ao 

entrevistado decorrente de uma enchente, ou se houve contaminação do 

poço ou mina por água de enchente no local de moradia ou trabalho; 

• Quais as condições de consumo da água: se ferve ou filtra ou não realiza 

nenhum procedimento para o consumo da água no local de moradia ou 

trabalho; 

• Quais as condições de consumo de alimentos: se consome alimentos crus, se 

realiza ou não desinfecção dos alimentos crus, se houve consumo de 

alimentos que tiveram contato com águas de inundação; 
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• As condições de higiene do local de trabalho ou estudo (creches, escolas, 

etc.) são adequadas ou inadequadas; 

• As condições de drenagem na região de domicílio e trabalho são adequadas 

ou inadequadas. 

Os quesitos do item 4 podem ser utilizados para todos os tipos de doenças, ou 

estas questões podem ser mais direcionadas para cada tipo de doença, 

considerando suas especificidades de transmissão. 

Os dados desta entrevista devem ser posteriormente tabulados para cada fator 

de risco tanto para os casos quanto para os controles. E a partir daí calcular a 

razão de probabilidade existente para cada fator de risco, identificando se os 

resultados são significativos ou não. Se os resultados não forem conclusivos 

pode-se recorrer a uma retroalimentação, avaliando-se a adequação do processo 

de investigação, se há necessidade de outras intervenções para melhoria da 

investigação, que tipo de novos questionamentos são necessários e se há 

necessidade de levantar novas hipóteses. Se os resultados forem conclusivos 

devem ser consistidos e transformados em relatório. 

Atores Governamentais e não governamentais ligados a saúde pública 

frente ao problema das enchentes 

No nível Federal: 

No plano federal, as principais instituições envolvidas com as questões de Saúde 

Pública relacionadas a problemas de enchentes são: 

• Os núcleos do Ministério da Saúde presentes nas unidades federais que 

poderão atuar diretamente apoiando as atividades de relacionadas à adoção 

de medidas de emergência e de controle dos problemas de saúde; 

• Comitê Gestor das Ações Federais de Emergência – coordenado pelo 

Ministério de Integração Nacional e Comitês Gestores das Ações Federais de 

Emergência nos Estados, ambos instituídos pela Resolução Nº 08 de 12 de 

fevereiro de 2004; 

• O Ministério das Cidades, por intermédio das Secretarias de Saneamento e 

de Programas Urbanos que pode promover ações para evitar a própria 

ocorrência da enchente e melhorias nas questões sanitárias. 

No nível Estadual: 

No plano Estadual, as principais instituições envolvidas com as questões de 

Saúde Pública relacionadas a problemas de enchentes, são: 

• A Secretária Estadual de Saúde, atuando nas atividades relacionadas à 

adoção de medidas para situações de emergência e de controle dos 

problemas de saúde;  

• A Secretaria Estadual de Obras que pode promover ações para evitar a 

própria ocorrência da enchente; 

• A Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE), que passou a operar a 

captação, tratamento, adução, distribuição de água e a coleta, transporte, 

tratamento e destino final dos esgotos produzidos nos municípios 

conveniados do Estado do Rio de Janeiro, incluindo o município do Rio de 

Janeiro, com exceção da região da AP5 e favelas, podendo também 

promover ações para melhorias nas questões sanitárias. 

No nível Municipal: 

No plano municipal, as principais instituições envolvidas com as questões 

referentes à Saúde Pública são: 

• A Secretaria Municipal de Saúde, que é o órgão central do sistema de saúde 

municipal. 

• O Conselho Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, que detém: 

� O poder de decisão no que se refere ao planejamento da Política de 

Saúde Municipal; 
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� O controle da execução das ações de saúde aprovadas, possuindo 

indicadores de desempenho que possibilitam redefinir as estratégias a 

partir dos resultados alcançados; 

� O poder de decisão na definição do orçamento destinado a saúde, 

baseando-se nos modelos assistenciais aprovados nas Conferências 

Municipais e Distritais de Saúde; 

� O poder de deliberar sobre a aplicação dos recursos; 

� O poder de fiscalizar a aplicação da verba destinada aos programas de 

saúde. 

• Os Conselhos Distritais de Saúde (CODS) - São dez os conselhos distritais de 

saúde (AP 1, AP 2.1, AP 2.2, AP 3.1, AP 3.2, AP 3.3, AP 4, AP 5.1, AP 5.2, AP 

5.3) que têm as seguintes competências: 

� Promover a integração das instituições e serviços de saúde; 

� Colaborar na formulação de estratégias para a organização do Sistema 

Único de Saúde (SUS); 

� Estabelecer diretrizes a serem observadas na elaboração dos Planos 

Distritais de Saúde, em consonância com o Plano Municipal de Saúde; 

� Participar do levantamento de dados relativos à saúde da população na 

área de planejamento sanitário do distrito de saúde; 

� Participar da elaboração e aprovar, em primeira instância, os modelos 

assistenciais e os Planos Distritais de Saúde formulados pelo distrito de 

saúde; 

� Acompanhar a execução de ações, projetos, programas e planos de 

saúde; 

� Avaliar as propostas orçamentárias anuais, assim como fazer sugestões 

para sua circunscrição, a fim de viabilizar a execução dos Planos 

Distritais de Saúde; 

� Colaborar com o Conselho Municipal de Saúde na fiscalização da 

aplicação dos recursos financeiros do SUS, no âmbito dos distritos de 

saúde; 

� Participar da formulação da política de desenvolvimento de recursos 

humanos de distritos de saúde; 

� A Secretária Municipal de Obras e Conservação (SMO), responsável pelo 

desenvolvimento dos projetos e execução das obras necessárias para 

melhoria do sistema de drenagem urbana; 

� A Subsecretaria de Gestão das Bacias Hidrográficas. Criada em 24 de 

junho de 1998 ainda como Fundação Rio-Águas e tornou-se 

Subsecretaria de Gestão das Bacias Hidrográficas em outubro de 2007. 

Tem por objetivo gerenciar ações preventivas e corretivas contra as 

enchentes. Assumiu por meio de convenio assinado com o Governo do 

Estado, a gestão do saneamento de 21 bairros da Área de Planejamento 

5 do Município, sendo responsável pela operação, expansão e 

aperfeiçoamento dos serviços de esgotamento sanitário nestas 

localidades (decreto “P”, nº 313, de 27 de fevereiro de 2007). 

Ações propostas para melhoria da saúde pública em relação às enchentes 

urbanas 

Quando ocorre uma enchente é muito importante tomar todos os cuidados 

possíveis para evitar a proliferação de doenças e preservar a saúde. As 

precauções necessárias passam pela adoção de medidas durante e após o evento 

que diferem de acordo com a forma de contagio das diferentes doenças. 

Grande parte das doenças adquiridas nas enchentes ocorre devido à ingestão de 

água e alimentos contaminados, portanto, após uma inundação, é muito 

provável que a água para consumo perca a condição adequada, exigindo a 

adoção de procedimentos básicos para restaurá-la. 

Cabe às autoridades publicas avaliar se as estações de tratamento de água foram 

afetadas e realizar a sua desinfecção, assim como das redes de distribuição que 

eventualmente tenham sido atingidas. Será necessário realizar o monitoramento 
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microbiológico da água de abastecimento nos pontos distribuição, onde ocorreu 

a inundação, assim como suspender a utilização de águas de poços, indicando as 

alternativas possíveis. 

O sistema doméstico de armazenamento de água também pode ser contaminado 

em eventos de enchentes, sendo necessária a sua desinfecção. A limpeza das 

caixas d’água, mesmo quando os imóveis não são diretamente atingidos pela 

água da enchente é aconselhável, pois a rede de distribuição de água, 

frequentemente, apresenta vazamentos que permitem a entrada de água 

poluída na rede, contaminando as caixas d’água. 

A população deve ser orientada, caso observe alguma alteração na água da 

torneira como odor ou coloração diferente da habitual a entrar em contato com 

a empresa concessionária responsável pela distribuição, ou com Secretaria de 

Saúde do município, informando a ocorrência. 

A população deve ser orientada a realizar a limpeza e desinfecção dos 

reservatórios recomendando-se os seguintes procedimentos: 

• Esvaziar completamente a caixa d’água e lavá-la, esfregando bem as paredes 

e o fundo, utilizando botas de borracha e luvas nesta atividade; 

• Retirar toda a sujeira, utilizando: pá, balde e panos; 

• Colocar 1 litro de água sanitária (hipoclorito de Sódio a 2,5%) para cada 

1.000 litros de água do reservatório; 

• Abrir o registro de entrada para encher a caixa com água limpa; 

• Depois de 30 minutos, abrir todas as torneiras do imóvel por alguns minutos 

para que a solução de hipoclorito entre na tubulação doméstica; 

• Aguardar por 1 hora e 30 minutos para a desinfecção do reservatório e 

canalizações; 

• Abrir as torneiras do imóvel para esgotar o conteúdo da caixa podendo-se 

aproveitar a água para limpeza em geral de chão e paredes. 

Se o domicílio for abastecido com água do sistema público, os moradores devem 

ser orientados a verificar a presença de cloro residual nos pontos de consumo e 

caso não seja verificada a quantidade recomendada (maior que 0,5 mg/l) ou se a 

água utilizada for proveniente de poço, cacimba, fonte, rio, riacho, açude, 

barreira, etc., deverá ser realizada a cloração no local utilizado para 

armazenamento (reservatório, tanque, tonel, jarra, etc.), utilizando-se o 

hipoclorito de sódio a 2,5% ou água sanitária, numa das seguintes dosagens: 

• Para cada 1.000 litros de água, adicionar 02 copinhos descartáveis de café de 

hipoclorito de sódio por 30 minutos; 

• Para cada 200 litros de água, adicionar 01 colher de sopa de hipoclorito de 

sódio por 30 minutos; 

• Para cada 20 litros de água, adicionar 01 colher de chá de hipoclorito de 

sódio por 30 minutos; 

• Para cada 01 litro de água, adicionar 02 gotas de hipoclorito de sódio por 30 

minutos. 

A população deve ser orientada ainda a sempre filtrar e ferver a água antes de 

consumir, principalmente após um evento de inundação.  

Qualquer alimento aberto que tenha ficado submerso em água de enchente deve 

ser descartado. Em caso de latarias fechadas em que se têm certeza de que não 

houve o contado da água com o conteúdo, poderá haver o consumo desde que 

as embalagens sejam lavadas e desinfetadas. É fundamental manter todos os 

alimentos em locais elevados e seguros principalmente nos períodos de 

ocorrência de enchentes. 

Outra orientação importante é de limpar adequadamente os pisos, móveis e 

utensílios domésticos com um pano umedecido em solução na proporção de 

1(um) litro de hipoclorito de sódio (2,5%) para 4(quatro) litros de água. 

A prevenção da leptospirose baseia-se no combate ao roedor, principal vetor de 

transmissão da doença ao homem. Há duas maneiras de combatê-lo: 
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• Por meio de desratização, evitando-se a sua instalação e proliferação. Deve-

se, portanto orientar a população a adotaras seguintes medidas: 

� Manter limpos os utensílios de cozinha e vasilhames de alimentação de 

animais domésticos, evitando a geração e exposição de resíduos 

alimentares que são atrativos para os roedores; 

� Manter os alimentos armazenados em recipientes bem fechados e à 

prova de roedores; 

� Manter os terrenos baldios e margens de córregos limpos e 

desmatados; 

� Evitar o lançamento de entulhos e o acúmulo de objetos inúteis nos 

quintais, pois servirão de abrigo ao roedor; 

� Manter os gramados aparados; 

� Não jogar lixo em esgotos, córregos e terrenos baldios; 

� Acondicionar devidamente o lixo em sacos plásticos, armazenando-os 

em locais elevados do solo até que sejam coletados. Nos locais onde 

não houver coleta regular os restos poderão ser queimados e/ou 

enterrados se, em pequena quantidade. Se houver geração de grande 

quantidade, os resíduos deverão deve ser levados às usinas de 

tratamento ou depositados nos aterros sanitários; 

� Fechar buracos e vãos nas paredes e rodapés, para evitar a entrada de 

roedores nas habitações; 

� Manter as caixas d’água, ralos e vasos sanitários bem fechados, com 

tampas pesadas. 

� Utilizar raticidas, quando a infestação no local já ocorreu, o que se torna 

mais difícil e oneroso. 

O emprego de medidas de desratização é recomendável próximo às épocas 

chuvosas nos bairros de: Santa Cruz, Bangu, Campo Grande, Bonsucesso e 

Taquara onde há elevado número de ocorrências de Leptospirose nos últimos 

anos. O mesmo deve ocorrer nos bairros de Inhaúma, Rocinha, Ramos, Pavuna, 

Rocha Miranda, Penha, Realengo, Cascadura, Benfica, Praça Seca, Centro, 

Manguinhos, Acari, Méier, Engenho Novo e Jacarepaguá onde também foram 

registradas diversas ocorrências de Leptospirose nos últimos anos. 

Em relação ao risco de tétano acidental, a melhor e mais segura forma de 

prevenção é a vacinação preventiva, disponível nos postos de saúde. 

Nos bairros Jacarepaguá, Senador Camará, Santa Cruz e principalmente no bairro 

de Campo Grande recomenda-se a realização de campanhas de vacinação contra 

o tétano acidental, em face da maior ocorrência dessa doença nesses bairros. 

A vacinação deve ser realizada aos dois, quatro e seis meses de idade, com vacina 

tetravalente seguida de dois reforços com a tríplice bacteriana (DTP). O primeiro 

reforço deve ocorrer aos 15 meses e o segundo entre quatro e seis anos de 

idade. Adolescentes e adultos que já receberam, no mínimo as três doses das 

vacinas DTP, DT ou dT, precisam receber uma dose de reforço a cada 10 anos. 

Ocorrendo ferimentos graves, antecipar a dose de reforço para cinco anos após a 

ultima vacinação. O intervalo mínimo entre as doses é de 30 dias. Mulheres 

grávidas que estejam com a vacina em dia, mas que receberam a última dose há 

mais de cinco anos, precisam receber uma dose de reforço. A dose deve ser 

aplicada no mínimo 20 dias antes da data provável do parto. 

Em relação aos albergues ou abrigos coletivos, locais onde há proliferação de 

doenças pulmonares e ligadas a higiene devem ser fiscalizadas pela autoridade 

pública, adotando-se os seguintes cuidados: 

• Identificar locais adequados para instalação dos abrigos coletivos; 

• Adequar a área física ao número de pessoas a serem albergadas; 

• Verificar a ventilação e a iluminação adequadas ao número de abrigados; 

• Monitorar a qualidade da água, o acondicionamento e destino dos resíduos e 

dejetos; 

• Controlar o preparo e a conservação dos alimentos; 
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• Providenciar acompanhamento à saúde integral dos albergados; 

• Solicitar vistoria da vigilância sanitária para controle e prevenção dos riscos. 

Recomendações 

A seguir são relacionados os bairros onde devem ser adotadas medidas 

emergenciais em relação às doenças com maior frequência de casos: 

• Leptospirose: Santa Cruz, Bangu, Campo Grande, Bonsucesso, Taquara 

Inhaúma, Rocinha, Ramos, Pavuna, Rocha Miranda, Penha, Realengo, 

Cascadura, Benfica, Praça Seca, Centro, Manguinhos, Acari, Méier, Engenho 

Novo e Jacarepaguá. 

• Hepatite Viral: Bangu, Deodoro, Ricardo de Albuquerque, Guadalupe, 

Madureira, Acari, Irajá, Jardim América, Costa Barros, Penha, Bonsucesso, 

Lins de Vasconcelos, Inhaúma, Engenho Rainha, São Cristovão, Vila Isabel, 

Rio Comprido, Santa Teresa, Tijuca, Rocinha, Anil, Taquara, Paciência e Santa 

Cruz. 

• Tétano Acidental: Jacarepaguá, Senador Camará, Santa Cruz e Campo 

Grande. 

• Febre Tifóide: Vaz Lobo, Irajá, Vila Kosmos, Jacarepaguá e Freguesia de 

Jacarepaguá. 
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12. ASPECTOS JURÍDICOS 

Situação atual 

Apresenta-se a seguir uma síntese do arcabouço legal vigente e as principais 

políticas governamentais que interferem no manejo de águas pluviais: 

Plano Metropolitano de Desenvolvimento integrado 

Trata-se de um conjunto de políticas e diretrizes articuladas entre si, que 

visam orientar o desenvolvimento e a gestão do crescimento da região 

metropolitana do Rio de janeiro, no horizonte de tempo determinado no 

próprio plano. 

O Plano contém normas e orientações sobre as ações do Estado, dos 

Municípios e do setor privado fundamentais para fomentar o desenvolvimento 

integrado, especialmente no que se refere à implantação do arco 

metropolitano e dos empreendimentos industriais e logísticos em sua área de 

influência, considerados os impactos sobre o desenvolvimento territorial local 

e no ambiente metropolitano. 

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável do Município 

do Rio de Janeiro 

O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável do Município do Rio 

de Janeiro foi instituído pela Lei complementar nº 111 de 01 de fevereiro de 

2011. Incorpora significativas contribuições para o aprimoramento das 

questões de drenagem urbana, como por exemplo, as disposições contidas 

No §1º do artigo 15: 

“Não serão permitidas construções em áreas consideradas impróprias pela 

administração municipal, tais como: 

I. Áreas de risco; 

II. Faixas marginais de proteção de águas superficiais; 

V. áreas de Preservação Permanente e Unidades de Conservação da 

Natureza; 

VI. Áreas que não possam ser dotadas de condições satisfatórias de 

urbanização e saneamento básico; 

VII. Áreas externas aos limites, que assinalam a fronteira entre as áreas 

ocupadas e as destinadas à proteção ambiental ou que apresentam 

cobertura vegetal de qualquer natureza (eco-limites); 

IX. Áreas frágeis de encostas, em especial os talvegues, e as áreas frágeis de 

baixadas. 

No Art. 26 no qual são discriminadas as áreas com restrição à ocupação urbana, 

dentro das seguintes características: 

I. Objeto de proteção ambiental; 

II. Com condições físicas adversas à ocupação; 

III. De transição entre as áreas objeto de proteção ambiental e as áreas com 

ocupação urbana. 

No Art. 28 que descreve as áreas com condições físicas adversas à ocupação, 

enquadrando-as nas categorias de: 

I - encostas, sujeitas a deslizamentos, desmoronamentos e outros processos 

geológicos ou geotécnicos que comprometam ou possam comprometer a sua 

estabilidade; 

II - baixadas, sujeitas a alagamento, inundação ou rebaixamento e /ou 

recalques decorrente de sua composição morfológica. 

No § 2º desse artigo, as áreas frágeis de baixadas terão seus usos condicionados 

à avaliação técnica e são classificadas quanto: 

I - à inundação, aquelas que, por suas condições naturais, obstáculos 

construídos ou deficiências do sistema de drenagem estejam sujeitas à 

inundação frequente; 
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II - ao tipo de solo, quando, por suas características, estes inviabilizarem 

construções e/ou benfeitorias; 

III - ao tipo de solo, aquelas cujos solos são classificados como hidromórficos, 

solos argilosos com matéria orgânica de fraca resistência, sujeitos a 

encharcamento. 

No §3º as áreas frágeis de baixadas poderão comportar uso agrícola, de lazer e 

residenciais de baixa densidade, condicionados à realização de obras de 

macrodrenagem e à redefinição de cotas de soleira das edificações, e à existência 

de mecanismos garantidores de adequada permeabilidade do solo. 

O capitulo II “Do Macrozoneamento” apresenta como objetivo estabelecer a 

referência territorial básica para orientar o controle das densidades, da 

intensidade e da expansão da ocupação urbana, na regulamentação e aplicação 

dos instrumentos da política urbana e indicar as prioridades na distribuição dos 

investimentos públicos e privados. 

No Art. 41 onde estabelece parâmetros urbanísticos para o parcelamento do solo 

urbano, sendo os mais importantes para a drenagem urbana: 

VIII. Limite de vazão de águas pluviais correspondente às condições 

anteriores ao parcelamento; 

IX. Percentagem, localização e características de reservas de arborização 

destinadas ao plantio de vegetação complementar à arborização de passeios, 

praças, jardins e congêneres; 

X. Percentagem e localização de áreas permeáveis nas áreas privadas e 

públicas, considerados o zoneamento ambiental, as características do 

entorno e seu sistema de drenagem. 

Plano Municipal de Saneamento Básico: 

Planejado e elaborado conforme disposições do Decreto nº32.775 de 13 de 

setembro de 2010. Neste plano encontram-se contribuições importantes para a 

drenagem urbana, tais como: 

� Implantação de Interceptor, Coletor Tronco, Rede Coletora, Estações 

Elevatórias de Esgoto e Linha de Recalque na região do Recreio dos 

Bandeirantes; 

� Obras de Esgotamento Sanitário na Região da Avenida Abelardo Bueno / Vila 

Olímpica; 

� Assentamento da Nova Linha de Recalque da Estação Elevatória André 

Azevedo; 

� Obras de Esgotamento Sanitário na Região da Península; 

� Implantação do Tronco Coletor Cidade Nova; 

� Coleta de Esgoto da Marina da Glória; 

� Serviço de Modernização da Estação Elevatória de São Conrado, respectivo 

recalque e emissário por gravidade; 

� Sistema de Coleta e Transporte de Esgotamento da Pavuna; 

� Pavimentação, Drenagem, Esgotamento Sanitário e Tratamento de algumas 

regiões de Sepetiba; 

� Implantação de rede coletora no Programa Bairro Maravilha Oeste; 

� Implantação de interceptor, coletor tronco, rede coletora, estações 

elevatórias de esgoto e linha de recalque na região da Barra e Jacarepaguá; 

� Complementação dos Troncos Coletores e da Estação de Tratamento de 

Esgoto do Sistema Alegria; 

� Ampliação do sistema de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários da Bacia 

do Rio Marangá, abrangendo os bairros de Deodoro, Magalhães Bastos, 

Padre Miguel, Realengo, Vila Militar e parte de Bangu; 

� Implantação de quatro unidades de Captação de Esgoto Difuso – CED nos 

Rios das Pedras, Anil, Arroio Pavuna e Pavuninha. 
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Todos os programas, projetos e ações propostos no Plano de Saneamento Básico 

do Município do Rio de Janeiro contribuirão para a melhoria da qualidade da 

água dos corpos hídricos do município. 

Plano de Manejo de Águas Pluviais: 

Encontra-se em elaboração, estando previstas as seguintes abordagens: 

� Ações não estruturais para o controle de inundações; 

� Ações estruturais para o controle de inundações; 

� Controle estrutural do sistema de macrodrenagem; 

� Controle de erosão; 

� Redução do carreamento de lixo para os cursos d’água; 

� Articulação entre o planejamento urbano e o sistema de drenagem; 

� Propostas de melhoria da qualidade da água e controle de interconexões de 

esgoto; 

� Redução dos problemas de saúde pública; 

� Aperfeiçoamento jurídico-institucional da Fundação Rio-Águas. 

Lei Orgânica do Município 

Apresenta como contribuição para melhoria da drenagem urbana os seguintes 

aspectos: 

Art. 30. É competência do Município organizar e prestar, diretamente ou sob 

regime de concessão ou permissão, entre outros, os seguintes serviços: 

a) Abastecimento de água, esgotamento sanitário e limpeza pública, 

b) Coleta domiciliar, remoção de resíduos sólidos, combate a vetores, inclusive 

em áreas de ocupação irregular e encostas de morros, e destinação final do 

lixo; 

Art. 44. É atribuição da Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, legislar 

sobre todas as matérias de competência do Município e especialmente sobre:  

a) políticas, planos e programas municipais, locais e setoriais de 

desenvolvimento; 

Art. 148. A prestação de serviços públicos poderá ser delegada a particular 

mediante concessão ou permissão, através de processo licitatório, na forma da 

lei. Pelo parágrafo 3° - A lei regulará: 

I – Os direitos dos usuários; 

II – As obrigações dos concessionários ou permissionários quanto à oferta e 

manutenção de serviços adequados; 

III – As condições de exploração, sob concessão ou permissão, a intervenção 

nas concessionárias ou permissionárias, a desapropriação ou encampação de 

seus bens e sua reversão ou incorporação ao patrimônio do Município, 

observada a legislação federal e estadual pertinente. 

Art. 149. As empresas concessionárias ou permissionárias e os detentores de 

autorizações de serviços públicos sujeitam-se ao permanente controle e à 

fiscalização do Poder Público, cumprindo-lhes manter adequada execução do 

serviço e plena satisfação dos direitos dos usuários. 

§1º do art. 270 - O planejamento municipal compreenderá todos os órgãos 

setoriais da administração direta, indireta e fundacional, garantindo: a 

compatibilização interna dos planos e programas de governo, relativos a 

projetos, orçamento público e modernização administrativa. 

§2º - São instrumentos de execução do planejamento municipal: 

I- de caráter global: 

a) plano plurianual de governo; 

b) orçamento plurianual de investimentos; 

c) orçamento anual e lei de diretrizes orçamentárias; 
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d) plano diretor; 

II- de caráter setorial: 

a) planos municipais e seus desdobramentos, nos termos do inciso IV do 

artigo art. 30; 

b) planos de desenvolvimento regional ou metropolitano. 

Art. 277 - A política de desenvolvimento científico e tecnológico estabelecerá 

prioridade para: a capacitação técnico-científica da mão de obra. 

Legislações de uso e ocupação do solo e afins 

A Resolução SMU nº 728 de 10 de julho de 2007, apresenta como contribuição 

para drenagem urbana os seguintes aspectos: 

”não será permitido o parcelamento do solo em terrenos alagadiços e sujeitos a 

inundações, antes de tomadas as providências para assegurar o escoamento das 

águas; em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), 

salvo se atendidas as exigências específicas pelos órgãos competentes;” 

O Decreto nº 25.701 de 25 de agosto 2005, apresenta as tipologias construtivas, 

o Regramento de Zoneamento e dá outras providências; 

O Decreto nº 322 de 3 de março de 1976, aprova o Regulamento de Zoneamento 

do Município do Rio de Janeiro, no qual destacam-se: tipologias construtivas, 

condicionantes das edificações, regras para agrupamentos de edificações em 

cada zona, condicionantes para estacionamentos e guarda veículos, entre outras. 

O Decreto nº 3.278 de 06 de novembro de 1981 regulamenta o zoneamento 

aprovado pelo Decreto nº 322 de 3 de março de 1976; 

Legislação de proteção de mananciais de abastecimento público e 

legislações de preservação de áreas verdes 

O Decreto nº 42.356 de 16 de março de 2010, dispõe sobre o tratamento e 

demarcação das faixas marginais de proteção nos processos de licenciamento 

ambiental e das emissões de autorizações ambientais no Estado do Rio de 

Janeiro e dá outras providências; 

O Decreto nº 42.484 de 28 de maio de 2010, transfere o procedimento de 

demarcação da faixa marginal de proteção de lagos, lagoas, lagunas e cursos 

d’água estaduais aos municipais e da outras providências; 

A Resolução conjunta SMAC/SMO/SMU nº 02 de 06 de janeiro de 2011, dispõe 

sobre procedimentos a serem adotados para demarcação e utilização de Faixa 

Marginal de Proteção e/ou de Faixa “non aedificandi” na Cidade do Rio de 

Janeiro, em função da legislação em vigor e da celebração de convenio entre a 

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e o Instituto Estadual do Ambiente. 

Decretos que promovem a redução de escoamento superficial 

O Decreto nº 23.940 de 30 de janeiro de 2004, torna obrigatória, nos 

empreendimentos que tenham área impermeabilizada superior a quinhentos 

metros quadrados, a construção de reservatórios que retardem os escoamentos 

das águas pluviais para a rede de drenagem; 

O Decreto nº 32.119 de 13 de abril de 2010, exclui da obrigatoriedade de 

construir reservatórios de retardo estabelecida no decreto nº23.940 as seguintes 

situações: 

I. Nos casos em que o empreendimento deságue diretamente em lagoas ou 

no oceano; 

II. Nos casos em que o empreendimento deságue em rede de drenagem que 

prossiga até o deságue final em lagoas ou no oceano.  

§ único - As redes de drenagem mencionadas no item II, que compreendem desde 

galerias até cursos d’água em seção natural ou não, deverão ter seu projeto e/ou 

cadastro aprovados no órgão público para um tempo mínimo de recorrência de 

10 anos, considerando as condições atuais de impermeabilização; 

Nos casos de rede projetada nas condições dos incisos I ou II, a concessão do 

“Alvará de habite-se” fica vinculada a sua implantação e respectiva aceitação. 



 

 

 

Legislação ambiental de controle de emissão de efluentes em corpos

Há aspectos relacionados à gestão integrada dos recursos hídricos que 

necessitam ser compartilhados entre o Estado, Município e 

sentido de se alcançar maior eficiência do processo de gestão.

das bacias hidrográficas que abrangem mais de um 

relacionadas ao controle da poluição ambiental, as questões de implantação de 

infraestrutura regional, o macrozoneamento estadual e zoneamento urbano de 

cada município. A Figura 12.1 abaixo demonstra graficamente de que forma

ocorrer a interação das políticas públicas a fim de que as ações localizadas

competência dos municípios, tenham o rebatimento previsto no pensamento

global das esferas de planejamento superiores. 

Figura 12.1 – Relações legais e de políticas publicas entre Município, Estado e União.

Fonte: Parkinson et al. (2003) 

 

 

Legislação ambiental de controle de emissão de efluentes em corpos 

Há aspectos relacionados à gestão integrada dos recursos hídricos que 

Estado, Município e a Federação, no 

aior eficiência do processo de gestão. São elas: a gestão 

bacias hidrográficas que abrangem mais de um município, as questões 

as questões de implantação de 

infraestrutura regional, o macrozoneamento estadual e zoneamento urbano de 

a graficamente de que forma deve 

as ações localizadas, de 

o rebatimento previsto no pensamento 

 

legais e de políticas publicas entre Município, Estado e União. 

Dispositivos legais a serem implementados para melhoria da 

Drenagem Urbana 

Controle do escoamento superficial na fonte

Medidas de controle do escoamento 

incidem sobre os terrenos públicos ou particulares

aumentar as áreas de infiltração e 

temporário da água da chuva em reservatórios ou

implantadas o mais próximo possível do local onde a precipitação atinge o

o escoamento superficial se intensifica

Os benefícios do controle na fonte são:

� Reduzir a quantidade de material sólido

� Aperfeiçoar a construção da rede de drenagem do loteamento;

� A manutenção do sistema fica a cargo do gerador do escoamento.

A exigência de adoção de medidas de controle 

fonte deve sempre estar associad

escoamento aceitáveis, de forma a 

considerar, entretanto as dificuldades de monitorar e fiscalizar

eficiência desse tipo de dispositivo ao longo do tempo

O controle do escoamento superficial no próprio lote implica na

adesão do proprietário de cada terreno, sendo necessário avaliar os custos e os 

benefícios que essa adesão pode proporcionar. Inicialmente é

• Estimar quanto os proprietários ou empreendedores estariam dispostos a 

pagar para obter a melhoria decorrente da implant

equipamento; 

• Estimar quanto os indivíduos ou empreendedores estariam dispostos a 

aceitar como compensação por um dano ambiental.

E, em seguida avaliar: 
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Dispositivos legais a serem implementados para melhoria da 

na fonte: 

do escoamento superficial na fonte são aquelas que 

públicos ou particulares, praças e passeios, visando 

ação e de percolação, além do armazenamento 

va em reservatórios ou telhados. Devem ser 

imo possível do local onde a precipitação atinge o solo e 

se intensifica. 

do controle na fonte são: 

a quantidade de material sólido arrastada pela enxurrada; 

rede de drenagem do loteamento; 

manutenção do sistema fica a cargo do gerador do escoamento. 

medidas de controle do escoamento superficial na 

estar associada à definição dos limites máximos de 

de forma a atingir os objetivos desejados. Há que se 

erar, entretanto as dificuldades de monitorar e fiscalizar a implantação e a 

ao longo do tempo. 

ntrole do escoamento superficial no próprio lote implica na necessidade de 

adesão do proprietário de cada terreno, sendo necessário avaliar os custos e os 

de proporcionar. Inicialmente é importante: 

ios ou empreendedores estariam dispostos a 

pagar para obter a melhoria decorrente da implantação do sistema ou 

Estimar quanto os indivíduos ou empreendedores estariam dispostos a 

aceitar como compensação por um dano ambiental. 
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• O benefício marginal que será agregado ao valor de uma unidade do 

empreendimento; 

• O valor do bem comparando com o valor de mercado de outros bens 

similares. 

Uma forma possível de incentivar a adesão voluntária desse tipo de dispositivo é 

a compensação por incentivos fiscais, tais como a redução de IPTU ou ISS para o 

contribuinte que viera implantá-lo em seu imóvel. É possível também oferecer 

algum tipo de certificação, tanto para os novos empreendimentos, como para os 

já construídos, de forma a qualificá-los ambientalmente. Nesse ultimo caso é 

necessário considerar duas situações possíveis: 

• Empreendimentos novos, que não produzam nenhum incremento ao 

escoamento superficial, ou seja, de impacto zero no sistema de drenagem; e 

• Empreendimentos já consolidados, que reduzam a área impermeabilizada e 

consequentemente o incremento de escoamento superficial. 

A certificação terá, portanto caráter de premiação por uma iniciativa voluntária 

que poderá estar associada, ou não a um determinado benefício fiscal. 

Nas áreas mais criticas, onde a adesão voluntária se mostre pouco atrativa 

podem-se utilizar medidas coercitivas, tais como: 

• Cobrança de Taxas pelo uso do sistema de drenagem; 

• Criação de Imposto sobre a permeabilidade; 

• Cobrança de tarifa pelo escoamento superficial gerado; 

• Contribuição de melhoria pela implantação de redes e dispositivos de 

controle. 

Na cidade do Rio de Janeiro, a Resolução Conjunta SMG/SMO/SMU nº. 001, de 

27 de janeiro de 2005, disciplina os procedimentos a serem observados para o 

cumprimento do Decreto nº. 23.940 de 30 de janeiro de 2004, no que tange à 

obrigatoriedade da construção de reservatórios de retardo e de acumulação de 

águas pluviais para fins não potáveis. Por este instrumento torna-se obrigatória, 

nos novos empreendimentos públicos e privados com área impermeabilizada 

igual ou superior a 500 m
2
 e nos demais casos previstos no Decreto a construção 

de reservatório de retardo destinado ao acúmulo de águas pluviais e posterior 

descarga na rede de drenagem.  

A capacidade deste reservatório é ser calculada com base na equação: 

V = K * Ai * h (1) 

  Onde: 

V é o volume do reservatório em m
3
, 

K é o coeficiente de abatimento, correspondente a 0,15; 

Ai é a área impermeabilizada em m
2
, 

h é a altura de chuva, em metro, correspondente a 0,06 m nas Áreas de 

Planejamento 1, 2 e 4 e a 0,07 m nas Áreas de Planejamento 3 e 5. 

Financiamento das melhorias necessárias no sistema de drenagem urbana 

A adoção de incentivos e a cobrança de taxas, impostos ou tarifas referentes à 

utilização e implantação de melhorias nos sistemas de drenagem urbana 

justifica-se na necessidade de definir uma fonte de recursos específicos para 

financiar as obras e intervenções necessárias, além do orçamento municipal, 

conforme acontece com as tarifas cobradas pelo abastecimento de água, 

esgotamento sanitário e a coleta de resíduos sólidos. 

Algumas vantagens e desvantagens dos diferentes modelos de remuneração 

aplicáveis a drenagem urbana são apresentadas na Tabela 12-1. 

  



 

 

 

217 

 

Tabela 12-1 – Vantagens e desvantagens dos modelos de remuneração para a drenagem 
urbana. 

 

A adoção de uma taxa ou tarifa para financiar a implantação e manutenção dos 

sistemas de drenagem está respaldada no direito administrativo. De acordo com 

Bastos (1994) os serviços públicos prestados “uti singuli”, que são aqueles que 

têm usuários determinados e utilização particular e mensurável para cada 

destinatário, desde sua  implantação, geram direito subjetivo de obtenção por 

todos aqueles que se encontrem na área de prestação ou fornecimento e 

satisfaçam as exigências regulamentares. São sempre serviços de utilização 

individual, facultativa e mensurável, pelo quê devem ser remunerados por taxa 

(tributo) ou tarifa (preço público), e não por impostos, exceto quando prevista 

em lei a sua prestação gratuita. 

A cobrança pela drenagem está prevista na Lei Federal 9.433, que instituiu a 

Política e Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que 

possibilita a cobrança pelos lançamentos dos esgotos pluviais, nos cursos d’água, 

por parte dos municípios, com base nos seguintes artigos: 

• Art. 12 — Estão sujeitos a outorga pelo Poder Público os direitos dos 

seguintes usos de recursos hídricos: 

Inciso III — Lançamentos em corpo de água de esgotos e demais resíduos 

líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte 

ou disposição final. 

Inciso V — Outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da 

água existente em um curso de água.  

• Art. 20 — “Serão cobrados os usos de recursos hídricos sujeitos à outorga, 

nos termos do artigo 12 desta lei”. Sendo as águas pluviais fontes geradoras 

de poluição difusa, conduzindo aos cursos d’água receptores os mais diversos 

tipos de poluentes, os quais alteram a qualidade de suas águas. 

O Plano de Manejo de Águas Pluviais recomenda a criação de uma tarifa pela 

prestação dos serviços de drenagem, visando garantir os recursos para realização 

dos investimentos necessários no sistema, tais como: 

• Execução de serviços de manutenção da rede existente e a ser implantada, 

incluindo: limpeza, monitoramento e recuperação estrutural; 

• Implantação de novas redes do sistema de micro e macrodrenagem, 

incluindo: planejamento, projeto, execução de obras, etc.  

• Monitoramento e controle de qualidade da água, incluindo todas as 

providencias e serviços necessários para melhoria da qualidade dos corpos 

hídricos do município. 

A taxa a ser criada deve garantir a justa distribuição dos custos, onerando mais 

aqueles que mais sobrecarregam o sistema, ou seja, aqueles que mais geram 

escoamento superficial. Essa taxa induzirá a racionalização do uso do sistema de 

drenagem, evitando a impermeabilização desnecessária. 

Para avaliar a eficiência deste procedimento foi realizada uma simulação na bacia 

do Canal do Mangue, na qual já foram levantadas as necessidades de 

investimento para adequação do sistema de drenagem. O custo total estimado 

foi: 

Modelo Vantagens Desvantagens

Evita desgaste político; Injustiça tributária

Possibilita o remanejamento de recursos Cobrança uniforme

 Não assegura recursos permanentes

Expansão, manutenção, operação

Metas do Plano

Perda de recursos  com os custos da máquina

Falta de transparência

 População não percebe o valor do serviço

Não estimula medidas de controle na fonte

 Justiça tributária (Valor proporcional ao uso); Dificuldades políticas

Assegura recursos permanentes

Rejeição da população à novas taxas por conta de 

experiências malsucedidas

Operação e manutenção CPMF para a saúde

Ações para atingir as metas do Plano CIDE para as estradas

 Maior transparência  IPVA como substituto dos pedágios

 Percepção do valor do serviço Taxa de lixo em São Paulo

Estimula o controle na fonte Necessidade de criar organização para gerir os serviços.

 Função educativa

Mais impermeabilização, mais caro é o serviço

Difuso

Cobrança direta
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• Obras de execução de reservatórios profundos e intervenções na calha do 

Rio Trapicheiro - valor estimado R$ 161.272.015,50; 

• Obras de desvio do Rio Joana com execução de galerias, reforço de calha e 

intervenções complementares - valor estimado de R$ 147.730.080,03; 

• Total estimado........................................................R$ 309.002.095,53. 

Adotando-se que este valor será amortizado em 30 anos e empregando-se a taxa 

de juros de mercado de 8% a.a, temos: 

Parcela anual de investimento = investimento total  * i * (1+i)
n
 

     (1+i)
n
 - 1 

Onde:  

n = número de anos de amortização, igual a 30 anos;  

i = taxa de juros (8% a.a.). 

Para o cálculo da parcela anual a ser arrecadada por meio da cobrança pelo 

serviço da drenagem urbana de águas pluviais foi adicionado o custo de operação 

e manutenção do sistema, correspondente a 5% do valor investido, de acordo 

com Cruz (2004). 

Deve ser também considerado uma verba de manutenção para o restante do 

sistema de drenagem, que pode ser um valor relativo à extensão da rede 

existente, (aproximadamente 40 km) estimado em 7.500,00 km/ano. 

Os custos de investimentos e manutenção na rede de drenagem estão 

apresentados na Tabela 12-2. 

Tabela 12-2 – Custos de investimentos em drenagem urbana para simulação na bacia do 
Canal do Mangue. 

Etapa Custos em R$ 

Parcela amortizada em 30 anos R$ 27.447.863,06 

Manutenção das obras realizadas R$ 1.372.393,15 

Manutenção do restante da rede R$    300.000,00 

Total R$ 29.120.256,21 

O valor total deverá ser rateado entre os moradores da bacia hidrográfica e, para 

tal rateio, foram propostos dois modelos de cobrança apresentados na seguir: 

Proposta e simulação de um modelo de cobrança de uma tarifa pelo serviço de 

drenagem pluvial: 

Para esta simulação sugerem-se as seguintes equações: 

1. Tx = CUi * (A) * x1 

Onde: 

Tx= Taxa a ser cobrada por imóvel, em R$;  

A= Área do lote, em m
2
; 

CUi = custo unitário das áreas impermeáveis, em R$/m
2
; 

x1 = 0,5 para quem adota algum tipo de medida para reduzir o escoamento, 

tais como: pisos permeáveis, captação de água pluvial,  

2. CUi =  CT/(AB * Ai) 

Onde: 

CT = custo total para realizas investimentos e manutenção no sistema de 

drenagem, em R$, no caso de estudo R$ 29.170.256,21. 

AB = área da bacia hidrográfica em m
2
, no caso de estudo = 45,4 km

2 
= 

45.400.000 m
2
; 

Resultando em um CUi = R$ 0,64/m
2
. 

A Tabela 12-3 apresenta uma simulação de valores pagos por residência para 

diferentes áreas residências. 
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Tabela 12-3 – Simulação dos valores cobrados anualmente, para diferentes áreas de 
lote. 

Área do Lote (m
2
) R$ taxa cobrada mensal 

150 R$                                  8,13 

300 R$                                16,25 

450 R$                                24,38 

600 R$                                32,50 

Proposta e simulação de um modelo de cobrança de uma tarifa associada à 

área impermeabilizada pelo serviço de drenagem pluvial: 

Para esta simulação sugerem-se as seguintes equações: 

3. Tx = CUi * (A * %i) * x1 

Onde: 

Tx = Taxa a ser cobrada por imóvel, em R$; 

A = Área do lote, em m
2
; 

%i = percentual de impermeabilização do imóvel; 

CUi= custo unitário das áreas impermeáveis, em R$/m
2
; 

x1 = 0,5 para quem adota alguma medida para redução de escoamento = 

piso impermeáveis, captação de água pluvial, não será simulada esta 

situação. 

4. CUi =  CT/(AB * Ai) 

Onde: 

CT= custo total para realizas investimentos e manutenção no sistema de 

drenagem, em R$, no caso de estudo R$ 29.170.256,21. 

AB = área da bacia hidrográfica em m
2
, no caso de estudo = 45,4 km

2 
= 

45.400.000 m
2
; 

Ai = Parcela da área da bacia impermeabilizada, em % no caso de estudo 

valor estimado em 75%. 

Resultando em um CUi = R$ 0,86/m
2
. 

A Tabela 12-4 apresenta uma simulação de valores pagos para diferentes áreas 

de residências e com diferentes percentuais de impermeabilização (25%, 50%, 

75% e 100%). 

Tabela 12-4 – Simulação dos valores cobrados anualmente, para diferentes áreas de 
residência e taxas de impermeabilização. 

Área do Lote (m2) % impermeabilização R$ taxa cobrada mensal 

150 25 R$                                  2,69 

150 50 R$                                  5,38 

150 75 R$                                  8,06 

150 100 R$                                10,75 

300 25 R$                                  5,38 

300 50 R$                                10,75 

300 75 R$                                16,13 

300 100 R$                                21,50 

450 25 R$                                  8,06 

450 50 R$                                16,13 

450 75 R$                                24,19 

450 100 R$                                32,25 

600 25 R$                                10,75 

600 50 R$                                21,50 

600 75 R$                                32,25 

600 100 R$                                43,00 

A fórmula de cobrança adotando a taxa de impermeabilização é mais justa em 

termos de cobrança, pois diferencia os moradores com maior ou menor área de 

impermeabilização. 
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Desapropriação de ocupações em áreas de risco de inundações 

A Desapropriação é a transferência da propriedade privada para uma entidade 

pública por razões de utilidade pública ou interesse social. A desapropriação 

está prevista em diversas passagens da Constituição Federal, como por 

exemplo, no art. 5°, XXIV, que tratada desapropriação por necessidade ou 

utilidade pública ou interesse social, mediante justa e prévia indenização em 

dinheiro, ou ainda, no art. 182, §4°, III esta prevista a desapropriação por 

descumprimento da função social da propriedade urbana. 

A utilidade pública diz respeito ao uso do bem pela Administração Pública ou 

por seus delegatários e a desapropriação por interesse social será decretada 

para promover a justa distribuição da propriedade ou condicionar o seu uso ao 

bem estar social. A desapropriação por utilidade pública é regulada 

principalmente pelo Decreto-Lei 3.365/1941 e a desapropriação por interesse 

social é regulada principalmente pela Lei 4.131/1962. 

É possível também a desapropriação de imóveis urbanos que não cumprirem sua 

função social, ou seja, que não atenderem às exigências fundamentais do 

ordenamento da cidade expressas no plano diretor. A desapropriação para 

reforma urbana está prevista no art. 182 da Constituição Federal e no art. 8° da 

Lei 10.257/2001 (Estatuto da Cidade). 

O artigo 423 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, apresentado 

anteriormente neste relatório, também abre espaço a este tipo de situação. 

13. REDE DE MONITORAMENTO 

HIDROMETEOROLOGICO 

A Fundação Rio Águas iniciou em 14 de abril de 2010a implantação da sua 

rede de monitoramento hidrometeorológico. Possui, atualmente 18 estações 

telemétricas do tipo precipitação e nível (PN) e 7 estações telemétricas do 

tipo qualidade e nível (QN), totalizando 25 estações telemétricas. 

A Tabela 13-1 informa a data de inicio da operação das estações telemétricas 

PN instaladas e a Figura 13.1 informa a localização de cada estação no mapa. 

A Tabela 13-2 informa a data de inicio de operação das estações QN 

instaladas e a Figura 13.2 a localização de cada estação sobre o mapa. 

Tabela 13-1 – Estações Telemétricas de precipitação e nível (PN). 

 

Nº Estação Telemétrica
Data de Inicio da 

Operação

1 Canal de senambetiba - Condominio Maramar 18/06/10

2 Rio Acari - Ponto Frio 10/07/10

3 Rio Guandu - AMBEV 13/07/10

4 Rio Maracanã - predio Ipiranga 16/07/10

5 Rio Meriti - Base fusileiros Navais 20/09/10

6 Rio Sapopemba - Parque das Vizinhanças 27/01/11

7 Rio Catarino - UCB 19/02/11

8 Rio Irajá - Mercado Makro 23/02/11

9 Rio Maracanã - Av. Maracanã 14/05/11

10 Rio Trapicheiros - Av. Heitor Beltrão 17/05/11

11 Rio Quitungo - MTR Transportes 19/05/11

12 Rio Joana - UERJ 18/05/11

13 Rio Grande 14/03/12

14 Rio Sarapui 22/05/12

15 Canal do Mangue 27/06/12

16 Rio Cabuçu - Estrada do Mato Alto 09/05/13

17 Rio Trapicheiros - Francisco Eugenio 29/05/13
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Figura 13.1 – Localização das Estações Telemétricas (

Tabela 13-2 – Estações Telemétricas de Qualidade e nível (QN)

Nº Estação Telemétrica

1 Lagoa Rodrigo de Freitas - Clube Naval

2 Lagoa Rodrigo de Freitas - Clube Caiçara

3 Lagoa de Jacarepaguá - Rede Sara

4 Lagoa da Tijuca - Cond. Peninsula

5 Lagoa da Tijuca - Marina Barra Clube

6 Lagoa de Marapendi - Clube Mandaia

7 Rio Rainha - PUC

 

 

ção das Estações Telemétricas (PN). 

idade e nível (QN). 

 

Figura 13.2 – Localização das Estações Telemétricas (QN)

Estações Telemétricas Precipitação e Nível (PN)

As estações telemétricas de precipitação e nível

pluviômetros e sensores de nível que, a cada 5 minutos, transmitem

coletados por meio da tecnologia GPRS

pluviômetro e o sensor de nível instalados.

Data de Inicio da 

Operação

14/04/10

20/05/10

30/04/10

11/08/10

01/10/10

08/11/10

09/11/10
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Localização das Estações Telemétricas (QN). 

Estações Telemétricas Precipitação e Nível (PN) 

As estações telemétricas de precipitação e nível (PN) são compostas por 

pluviômetros e sensores de nível que, a cada 5 minutos, transmitem os dados 

cnologia GPRS. As Figuras 13-3 e 13-4 mostram o 

nsor de nível instalados. 



 

 

 

 

Figura 13.3 – Pluviômetro utilizado na Estação Telemétrica (PN)

Figura 13.4 – Sensor de nível utilizado na Estação Telemétrica (

As estações telemétricas PN instaladas são:

 

luviômetro utilizado na Estação Telemétrica (PN). 

 

lizado na Estação Telemétrica (PN). 

As estações telemétricas PN instaladas são:

Canal Sernambetiba – Condomínio Maramar

Figura 13.5 – Estação telemétrica – Lat: 23º01’52,9”S

Rio Acari – Ponto Frio 

Figura 13.6 – Estação telemétrica – Lat.: 22º48’50,0”S 
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Maramar 

 

Lat: 23º01’52,9”S- e Long. 043°29’34,2”W. 

 

Lat.: 22º48’50,0”S – Long.: 043°19’57,3”W. 



 

 

 

Rio Guandu – Ambev 

Figura 13.7 – Estação telemétrica – Lat.: 22º51’34,00”S – Long.: 043°36’10,60” W

Rio Maracanã – Prédio Ipiranga 

Figura 13.8 – Estação telemétrica – Lat.: 22º54’30,5”S – Long.: 43°13’09,1”W.

 

 

Long.: 043°36’10,60” W. 

 

Long.: 43°13’09,1”W. 

 

Rio Meriti – Base Fuzileiros Navais 

Figura 13.9 – Estação telemétrica – Lat.: 22°18’10

Rio Sapopemba – Parque das Vizinhanças

Figura 13.10 – Estação telemétrica – Lat. 22º51’07,89”S 
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Lat.: 22°18’10.39”S – Long.: 43°17’26.51’’W. 

Parque das Vizinhanças 

 

Lat. 22º51’07,89”S - Long. 043°22’59,93” W. 



 

 

 

Rio Catarino – UCB 

Figura 13.11 – Estação telemétrica – Lat.: 22°55’9.52”S – Long.: 43°14’00,61’’W

Rio Irajá – Mercado Makro 

Figura 13.12 – Estação telemétrica – Lat.: 22°49’27,1”S – Long.: 

 

 

Long.: 43°14’00,61’’W. 

 

Long.: 43°17’28,8’’W. 

Rio Maracanã – Avenida Maracanã 

Figura 13.13 – Estação telemétrica – 

Rio Trapicheiros – Av. Heitor Beltrão 

Figura 13.14 – Estação telemétrica - Lat.: 22º 56’ 28,65” S 
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 Lat.: 22º55’9.52”S – Long.: 043°14’0,61”W. 

 

 

Lat.: 22º 56’ 28,65” S – Long.: 043° 22’ 0,24” W. 



 

 

 

Rio Quitungo – MTR Transportes 

Figura 13.15 – Estação telemétrica – Lat.: 22°49’50.5”S – Long.: 43°1

Rio Joana – UERJ 

Figura 13.16 – Estação telemétrica - Lat.: 22º 54’ 43,86” S – Long.: 043°14’1,99”W

  

 

 

Long.: 43°18’10.67’’W. 

 

Long.: 043°14’1,99”W. 
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Rio Grande 

Figura 13.17 – Estação telemétrica – Lat.: 22º 56’ 28,65” S – Long.: 043° 22’ 0,24”

Rio Sarapuí 

Figura 13.18 – Estação telemétrica – Lat.: 22º 51’ 51,5” S – Long.: 043° 27’ 59,3” W

 

 

Long.: 043° 22’ 0,24” W. 

 

Long.: 043° 27’ 59,3” W. 

Canal do Mangue 

Figura 13.19 – Estação telemétrica – Lat.: 22º 54’ 11,91” S 

Rio Cabuçu – Estrada do Mato Alto 

Figura 13.20 – Estação telemétrica – Lat.: 22º 56’ 52,27” S 
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Lat.: 22º 54’ 11,91” S –Long.: 043° 12’ 35,62”W. 

 

Lat.: 22º 56’ 52,27” S –Long.: 043° 34’ 39,24” W. 



 

 

 

Rio Trapicheiros – Francisco Eugênio 

Figura 13.21 – Estação Telemétrica – Lat.: 22º 54’ 28,02” S –Long. 043° 12’ 48,82

Rio Comprido – Comlurb 

Figura 13.22 – Estação telemétrica – Lat.: 22º 55’ 22,15” S– Long.: 043° 12’ 36,20” W

 

 

Long. 043° 12’ 48,82” W. 

 

Long.: 043° 12’ 36,20” W. 

Estações Telemétricas Qualidade e Nível (QN)

As estações telemétricas de qualidade 

qualidade da água e sensores de nível. Da mesma forma que

dados coletados são transmitidos por meio de

mostra a sonda de qualidade da água instalada em cada estação telemétrica QN.

Figura 13.23 – Sonda de qualidade da água utilizada na estação telemétrica QN

As estações telemétricas QN instaladas
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Estações Telemétricas Qualidade e Nível (QN) 

As estações telemétricas de qualidade e nível são compostas por sondas de 

vel. Da mesma forma que nas estações PN, os 

letados são transmitidos por meio de tecnologia GPRS. A Figura 13.23 

da água instalada em cada estação telemétrica QN. 

 

de qualidade da água utilizada na estação telemétrica QN. 

estações telemétricas QN instaladas são: 



 

 

 

Estação Lagoa Rodrigo de Freitas – Clube Naval 

Figura 13.24 – Estação Telemétrica – Lat.: 22°58’06,08”S – Long.: 43°12’54.90’’W

Estação Lagoa Rodrigo de Freitas – Clube Caiçara 

Figura 13.25 – Estação Telemétrica – Lat.: 22°58’20.05”S – Long.: 43°12’30.6’’W

 

 

 

Long.: 43°12’54.90’’W. 

 

Long.: 43°12’30.6’’W. 

Lagoa Jacarepaguá – Rede Sara 

Figura 13.26 – Estação Telemétrica – 

Lagoa da Tijuca – Condomínio Península

Figura 13.27 – Estação Telemétrica –
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 Lat.: 22º58’58,8”S – Long.: 043°24’12,4”W. 

Condomínio Península 

 

– Lat.: 22°59’25.0”S - Long.: 43°21’23.0’’W. 



 

 

 

Lagoa da Tijuca – Marina Barra Clube 

Figura 13.28 – Estação Telemétrica – Lat.: 23° 0'15.24"S – Long.: 43°18'19.45"W

Lagoa Marapendi – Clube Mandala 

Figura 13.29 – Estação Telemétrica – Lat.: 23°00’27,78”S – Long.: 43°22’23,59’’W

 

 

 

Long.: 43°18'19.45"W. 

 

Long.: 43°22’23,59’’W. 

Rio Rainha – PUC 

Figura 13.30 – Estação Telemétrica - 

Coleta e Transmissão de dados

Os dados coletados pelos sensores de precipitação, nível e qualidade são 

armazenados em um “datalogger” e transmitidos

rede de telefonia celular com tecnologia GSM/GPRS.

Todas as estações telemétricas instaladas possu

composta pelos seguintes itens: 

• Painel solar, controlador de carga

pela manutenção do funcionamento

• Modem Celular, equipamento responsável pelo envio dos dados coletados.

A Figura 13.31 mostra uma caixa de instrumentação com os equipamentos 

instalados. 
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 Lat.: 22º58’49,4”S – Long.: 043°14’02,0”W. 

Coleta e Transmissão de dados 

Os dados coletados pelos sensores de precipitação, nível e qualidade são 

gger” e transmitidos, a cada 5 minutos, por meio de 

elular com tecnologia GSM/GPRS. 

Todas as estações telemétricas instaladas possuem uma caixa de instrumentação 

Painel solar, controlador de carga e bateria estacionária, itens responsáveis 

pela manutenção do funcionamento da estação telemétrica. 

Modem Celular, equipamento responsável pelo envio dos dados coletados. 

mostra uma caixa de instrumentação com os equipamentos 



 

 

 

Figura 13.31 – Caixa de instrumentação instalada nas Estações Telemétricas

O esquema demonstrado na Figura 13.32 apresenta o fluxo

o ponto de coleta até a sua disponibilização final ao usuário 

 

 

nstalada nas Estações Telemétricas. 

apresenta o fluxo da informação, desde 

ao usuário na internet. 
Figura 13.32 – Fluxo da informação para disponibilização na Internet

Disponibilização dos dados 

Os dados coletados pelas estações telemétricas PN e QN estão disponíveis em 

tempo real no site http://www.pdmaprio.net.br/

podem acessar apenas informações sobre

na tela apresentada na Figura 13.33. 
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da informação para disponibilização na Internet. 

Os dados coletados pelas estações telemétricas PN e QN estão disponíveis em 

http://www.pdmaprio.net.br/. Os usuários não cadastrados 

podem acessar apenas informações sobre precipitação, conforme demonstrado 

 



 

 

 

Figura 13.33 – Página principal do site do PDMAP 

Os usuários cadastrados têm acesso a todas as informações coletada

estações telemétricas nos formatos de tabela e gráfico. 

As Figuras 13-34 e 13-35 apresentam as informações disponibilizadas n

monitoramento em formato de tabela. 

 

 

Página principal do site do PDMAP – RJ. 

acesso a todas as informações coletadas pelas 

apresentam as informações disponibilizadas na rede de 

Figura 13.34 – Reprodução da Tabela com dados das 
nível das estações QN
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Reprodução da Tabela com dados das estações telemétricas PN e dados de 
nível das estações QN. 



 

 

 

Figura 13.35 – Reprodução da Tabela com dados das estações telemétricas QN

No formato de gráfico o usuário pode visualizar os dados atualizados 

breve histórico dos dados anteriores. As Figuras 13-36 a

dados das redes de monitoramento, nesse formato. 

Figura 13.36 – Rede Rio-Águas - Quantidade – Precipitação observada (mm) 
Comprido nos dias 14 e 15 de julho de 2013

 

 
Reprodução da Tabela com dados das estações telemétricas QN. 

isualizar os dados atualizados com um 

a 13-43 reproduzem os 

 
Precipitação observada (mm) no rio 

Comprido nos dias 14 e 15 de julho de 2013. 

Figura 13.37 – Rede Rio-Águas - Quantidade: 
Comprido nos dias 14 e 15 de julho de 2013

Figura 13.38 – Rede Rio Águas - Qualidade: Dados de nível (m) observados na Lagoa 
Rodrigo de Freitas nos dias 14 e 15 de julho de 2013

Figura 13.39 – Rede Rio Águas - Qualidade: Dado
Lagoa Rodrigo de Freitas nos dias 14 e 15 de julho de 2013
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Quantidade: - Dados de nível (m) observados no rio 

Comprido nos dias 14 e 15 de julho de 2013. 

 
Qualidade: Dados de nível (m) observados na Lagoa 

Rodrigo de Freitas nos dias 14 e 15 de julho de 2013. 

 
Qualidade: Dados de temperatura (ºC) observados na 

Lagoa Rodrigo de Freitas nos dias 14 e 15 de julho de 2013. 



 

 

 

Figura 13.40 – Rede Rio-Águas - Qualidade: Dados de condutividade (uS/cm) observados 
na Lagoa Rodrigo de Freitas nos dias 14 e 15 de julho de 2013

Figura 13.41 – Rede Rio-Águas - Qualidade: Dados de pH observados na Lagoa Rodrigo de 
Freitas nos dias 14 e 15 de julho de 2013.

Figura 13.42 – Rede Rio-Águas - Qualidade: Dados de TDS (g/l) observados na Lagoa 
Rodrigo de Freitas nos dias 14 e 15 de julho de 2013

 

 

Qualidade: Dados de condutividade (uS/cm) observados 
as nos dias 14 e 15 de julho de 2013. 

 

Qualidade: Dados de pH observados na Lagoa Rodrigo de 
Freitas nos dias 14 e 15 de julho de 2013. 

 

Qualidade: Dados de TDS (g/l) observados na Lagoa 
Rodrigo de Freitas nos dias 14 e 15 de julho de 2013. 

Figura 13.43 – Rede Rio-Águas - Qualidade: Dados de 
Rodrigo de Freitas nos dias 14 e 15 de julho de 2013
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Qualidade: Dados de LDO (mg/l) observados na Lagoa 
Rodrigo de Freitas nos dias 14 e 15 de julho de 2013. 



 

 

 

14. SIG - AGUAS 

Plataforma Georeferenciada de Integração de Dados e 

Produtos do PDMAP– SIG-Águas 

O SIG-ÁGUAS oferece enorme possibilidade de aplicação n

drenagem urbana do Município. Requer uma estrutura sólida para 

comportar a diversidade de dados a serem armazenados e disponibilizados 

para consulta, além de possibilitar a integração com outros sistemas

informações como, por exemplo, a base de dados do 

Passos. 

O sistema está estruturado para utilização de ferramentas corporativas de 

gerenciamento de banco de dados, incluindo armazenamento de geometria 

em ferramentas SIG compatíveis e/ou semelhantes às já existentes na 

Infraestrutura de Dados Espaciais da Prefeitura do Rio de Janeiro.

O SIG-ÁGUAS disponibiliza também informações sobre o PDMAP 

Diretor de Manejo de Águas Pluviais da Cidade do Ri

projetos. 

Diagrama de Implantação 

O sistema SIG-ÁGUAS foi desenvolvido tendo como base 

implantação do UML – “Unified Modeling Language”, podendo também ser 

utilizado o diagrama de implantação“ Deployment Diagram” para 

os elementos componentes do sistema.  

O diagrama de implantação do sistema tem por objetivo demonstrar as 

relações físicas entre os componentes de software e hardware que o 

integram, permitindo a visualização da distribuição dos componentes.

S
IG

-Á
G

U
A

S
 

 

de Integração de Dados e 

de aplicação na gestão da 

enagem urbana do Município. Requer uma estrutura sólida para 

a serem armazenados e disponibilizados 

ração com outros sistemas de 

s do IPP – Instituto Pereira 

ferramentas corporativas de 

o armazenamento de geometria 

em ferramentas SIG compatíveis e/ou semelhantes às já existentes na 

a Prefeitura do Rio de Janeiro. 

informações sobre o PDMAP – Plano 

Diretor de Manejo de Águas Pluviais da Cidade do Rio de Janeiro e seus 

tendo como base um diagrama de 

“Unified Modeling Language”, podendo também ser 

Deployment Diagram” para descrever 

do sistema tem por objetivo demonstrar as 

relações físicas entre os componentes de software e hardware que o 

integram, permitindo a visualização da distribuição dos componentes. 

Figura 14.1 – Topologia do 

A topologia do sistema foi dividida em quatro nós:

• Estação; 

• Estação de Trabalho GIS; 

• Servidor de Máquinas Virtuais; 

• Servidor de Informações Georreferenciadas.
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Topologia do sistema. 

dividida em quatro nós: 

Servidor de Informações Georreferenciadas. 



 

 

 

O sistema foi concebido para apresentar um módulo de Consulta e outro de 

inserção e edição de dados georreferenciados, visando à compatibilização 

práticas do IPP - Instituto Pereira Passos. 

O sistema utiliza a tecnologia ESRI “ArcGIS Viewer for Flex

construção de Sistemas de Informações Geográficas –

aplicativo é seu acesso direto pelo navegador de internet,

numa rede corporativa provida pela infraestrutura da Fundação Rio Águas.

O aplicativo segue os padrões estabelecidos no diagrama apresentado na 

14.2, permitindo a visualização dos dados disponíveis no nó “

Aplicação e Dados”: 

Figura 14.2 – Diagrama de visualização dos Dados disponíveis no nó: Servidor  de 
Aplicação de Dados. 

A visualização das telas de consulta no módulo do SIG-ÁGUAS seg

índices visuais apresentados na Figura 14.3: 

 

O sistema foi concebido para apresentar um módulo de Consulta e outro de 

compatibilização com as 

ArcGIS Viewer for Flex” que proporciona a 

– SIG. A resultante do 

gador de internet, servindo internamente 

provida pela infraestrutura da Fundação Rio Águas. 

ue os padrões estabelecidos no diagrama apresentado na Figura 

dos dados disponíveis no nó “Servidor de 

 
de visualização dos Dados disponíveis no nó: Servidor  de 

ÁGUAS segue os seguintes 

Figura 14.3 – Visualização Geral da Tela de Consulta 

Origem dos Mapas-Base 

Além das camadas de dados e estudos produzidas

Telemétricos, Obras Lineares, Reservatórios de Amortecimento e Bacias 

Hidrográficas), o módulo de consultas incorpora dados publicados pelo 

Instituto Pereira Passos. 

O acesso é feito pelo protocolo REST “

Transferência de Estado Representativo

de informações num ambiente descentralizado. Assim, softwares em 

computadores diferentes (e até em redes diferentes) podem intercambiar dados 

entre si, independentemente do sistema operacional. Bas
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ação Geral da Tela de Consulta do SIG-ÁGUAS. 

dos e estudos produzidas pelo PDMAP (Postos 

Telemétricos, Obras Lineares, Reservatórios de Amortecimento e Bacias 

Hidrográficas), o módulo de consultas incorpora dados publicados pelo IPP – 

so é feito pelo protocolo REST “Representational State Transfer”, ou 

Transferência de Estado Representativo: “REST” que é uma arquitetura para troca 

de informações num ambiente descentralizado. Assim, softwares em 

computadores diferentes (e até em redes diferentes) podem intercambiar dados 

ente do sistema operacional. Basta que tenham o 



 

 

 

protocolo HTTP “Hypertext Transfer Protocol” instalados

provida pelo IPP é proporcionado pela ferramenta de geoprocessamento ESRI 

ArcGIS Server. 

http://pgeo2.rio.rj.gov.br/ArcGIS2/rest/services/imagens

Um dos serviços publicados pelo IPP, localizado nessa pasta disponibiliza

ortofotos produzidas pela PCRJ – Prefeitura da Cidade do 

de: 1999, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011. As ortofotos podem ser utilizadas 

como base do módulo de consultas. Para ativar sua visualização, basta se

a imagem desejada no menu suspenso “Mapa Base” que está localizado no canto 

superior esquerdo da área de trabalho, conforme indicado 

Figura 14.4 – Documentos associados aos atributos geográficos no SIG

Na Figura 14.5 é possível observar a reprodução da área de trabalho do módulo de 

consultas com a ortofoto de 2011 selecionada como imagem de fundo:

 

protocolo HTTP “Hypertext Transfer Protocol” instalados. Essa forma de acesso 

pela ferramenta de geoprocessamento ESRI 

http://pgeo2.rio.rj.gov.br/ArcGIS2/rest/services/imagens 

cados pelo IPP, localizado nessa pasta disponibiliza 

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro nos anos 

1. As ortofotos podem ser utilizadas 

ase do módulo de consultas. Para ativar sua visualização, basta selecionar 

desejada no menu suspenso “Mapa Base” que está localizado no canto 

conforme indicado na Figura 14.4. 

 

Documentos associados aos atributos geográficos no SIG-ÁGUAS. 

a reprodução da área de trabalho do módulo de 

consultas com a ortofoto de 2011 selecionada como imagem de fundo: 

Figura 14.5– Exemplo do MAPA BASE DO AMBIENTE SIG

Feições Geográficas 

As feições geográficas estão alocadas sobre as seguintes definições de nó: 

“/configuration/map/operationallayers

O sistema do SIGÁGUAS esta baseado em uma arquitetura que permite

abertura do sistema, manuseio e consultas por meio de um navegador Web, 

digitando na barra de endereço o IP (

Este endereço de IP é o direcionamento acessado atualmente nos servidores 

fisicamente locados na Fundação Rio Águas.
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Exemplo do MAPA BASE DO AMBIENTE SIG-ÁGUAS. 

s feições geográficas estão alocadas sobre as seguintes definições de nó: 

/configuration/map/operationallayers”: 

O sistema do SIGÁGUAS esta baseado em uma arquitetura que permite também a 

ertura do sistema, manuseio e consultas por meio de um navegador Web, 

digitando na barra de endereço o IP (Internet Protocol) 10.5.112.243/sigaguas. 

Este endereço de IP é o direcionamento acessado atualmente nos servidores 

io Águas. 



 

 

 

O sistema é visualmente identificado de acordo com a tela apresentada na 

14.6: 

Figura 14.6 – Telas gerais de acessos ao módulo CONSULTA 

O sistema SIG-ÁGUAS acessa ainda, por meio do link PGEO2

dados georreferenciados disponibilizados pelo IPP e também p

dos documentos e dados gerados pelo PDMAP (Plano de Diretor de Manejo de 

Águas Pluviais). Este acesso é realizado conforme apresentado nas 

14-8: 

 

cado de acordo com a tela apresentada na Figura 

 
s de acessos ao módulo CONSULTA – SIG-ÁGUAS. 

por meio do link PGEO2, diversas camadas de 

dados georreferenciados disponibilizados pelo IPP e também permite a consulta 

e dados gerados pelo PDMAP (Plano de Diretor de Manejo de 

apresentado nas Figuras 14-7 e 

Figura 14.7 – Camadas georreferenciadas SIG

Figura 14.8 – Visibilidade de Camadas 
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Camadas georreferenciadas SIG-ÁGUAS. 

 
Visibilidade de Camadas – SIG-ÁGUAS. 



 

 

 

Na tabela de atributos do SIG-ÁGUAS são visualizadas todas as informações 

relativas ao banco de dados geográficos gerados ao longo do PDMAP, além de 

informações disponibilizadas pelo IPP. Esta tabela pode ser visualiza

14.9: 

Figura 14.9 – Tabelas de atributos – SIG-ÁGUAS

Os arquivos associados estão diretamente ligados pela tabela de atributos ao 

código de emissão deste documento. Este material pode ser consultado 

diretamente na barra de busca no canto superior do SIG, conforme 

nas Figuras 14-10 e 14-11: 

Figura 14.10 – Documentos associados aos atributos geográficos no SIG

 

ÁGUAS são visualizadas todas as informações 

relativas ao banco de dados geográficos gerados ao longo do PDMAP, além de 

ões disponibilizadas pelo IPP. Esta tabela pode ser visualizada na Figura 

 
ÁGUAS. 

Os arquivos associados estão diretamente ligados pela tabela de atributos ao 

código de emissão deste documento. Este material pode ser consultado 

diretamente na barra de busca no canto superior do SIG, conforme demonstrado 

 
Documentos associados aos atributos geográficos no SIG-ÁGUAS. 

Figura 14.11 – “Zoom” - localização da bacia 
PDMAP

Funcionalidades do Sistema 

Busca 

O módulo de acesso oferece uma funcionalidade de busca que pode localizar 

feições geográficas e endereços. O formulário da ferramenta de busca fica 

localizado no canto direito superior da área de trabalho, conforme demonstram 

as Figuras 14-12 e 14-13. 
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localização da bacia associada ao relatório desenvolvido pelo 

PDMAP. 

 

O módulo de acesso oferece uma funcionalidade de busca que pode localizar 

feições geográficas e endereços. O formulário da ferramenta de busca fica 

superior da área de trabalho, conforme demonstram 



 

 

 

Figura 14.12 – Busca por endereço. 

Figura 14.13 – “Zoom” na busca por endereços

 

 
 

 
“Zoom” na busca por endereços. 

No exemplo contido na Figura 14.14, digitando

temos uma lista de nomes de feições sugeridas pela própria ferramenta 

que contenham o termo procurado: 

Verifica-se que todas as camadas de dados produzidos

Postos Telemétricos, Obras Lineares, Reservatórios de Amort

Hidrográficas são apresentados. 

Digitando-se um endereço completo como

induz a ferramenta de busca enquadra a região que abrange o logradouro 

procurado, conforme demonstra a Figura 

Figura 14.14 – Exemplo de Busca por endereço “acar”
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, digitando-se a expressão de busca “acar” 

temos uma lista de nomes de feições sugeridas pela própria ferramenta de busca 

se que todas as camadas de dados produzidos pelo PDMAP, tais como: 

Postos Telemétricos, Obras Lineares, Reservatórios de Amortecimento e Bacias 

leto como, por exemplo, “Avenida Atlântica 2”, 

induz a ferramenta de busca enquadra a região que abrange o logradouro 

Figura 14.15: 

 
Exemplo de Busca por endereço “acar”. 



 

 

 

Figura 14.15 – Exemplo de busca por endereço completo

A pesquisa por endereço consome um dos serviços “REST

IPP no link: 

http://pgeo2.rio.rj.gov.br/ArcGIS2/rest/services/Geocode

Conseqüentemente, para que a busca seja realizada, é necessár

usuário seja capaz de estabelecer conexão de internet com o link acima. 

O software utilizado para a modelagem hidrodinâmica dos sistemas de drenagem 

existente é o HEC-RAS publicado pelo Corpo de Eng

Americano “U.S. Army Corps of Engineers”. Na Figura 14

possibilidades de relacionamento entre o processamento das informações do 

ArcGis em conjunto ao software HEC-GEORAS. 

 

 
Exemplo de busca por endereço completo. 

REST” disponibilizados pelo 

http://pgeo2.rio.rj.gov.br/ArcGIS2/rest/services/Geocode 

, é necessário que a rede do 

conexão de internet com o link acima.  

dos sistemas de drenagem 

RAS publicado pelo Corpo de Engenheiros do Exército 

14.16 são indicadas as 

entre o processamento das informações do 

Figura 14.16 – Relação de processamento ARCGIS 

Zoom e Pan 

O Módulo de Consultas conta com as ferramentas de visualização características 

dos sistemas SIG: 

• Zoom: aproximação ou afastamento da escala de visualização

• Pan: deslocamento lateral do enquadramento

O “Zoom” pode ser acionado pela barra deslizante localizada na lateral esquerda 

da área de trabalho (destacado em vermelho na 

mouse que aproxima a visualização da área de trabalho.

O “Pan” pode ser acionado nas setas localizadas na lateral esquerda da área de 

trabalho acima da barra de zoom ou pelo mouse c

arrasta e solta (“drag and drop”). 
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Relação de processamento ARCGIS – HEC-GEORAS. 

O Módulo de Consultas conta com as ferramentas de visualização características 

aproximação ou afastamento da escala de visualização 

Pan: deslocamento lateral do enquadramento 

pode ser acionado pela barra deslizante localizada na lateral esquerda 

ado em vermelho na Figura 14.17) ou pela roda do 

a visualização da área de trabalho. 

nas setas localizadas na lateral esquerda da área de 

rra de zoom ou pelo mouse com uma operação do tipo 



 

 

 

Figura 14.17 – PAN e ZOOM barra do SIG-ÁGUAS

Camadas 

A principal característica das aplicações SIG é a representação de coleções de 

feições geográficas individuais com seus atributos e formas características. A 

evolução dos recursos de software e de hardware permitiu que outras 

funcionalidades fossem incorporadas: capturar, armazenar, manipular, analisar e 

gerenciar.  

Dados geográficos representam e descrevem objetos que possuem localização, 

posição no espaço. Essencialmente, há dois importantes componentes nos dados 

geográficos: sua posição/localização (onde está) e suas propriedades, ou 

atributos (o que é). Essa “definição-padrão“ de SIG, largamente utilizada, mantém 

certo isolamento ou suposta especificidade/especialidade que, no momento, 

carece de atualização. Cada vez mais, o dado geográfico e a informaçã

geográfica fazem parte de muitos sistemas, corporativos ou não, como um 

componente, atributo. Não é à toa que praticamente todos os Sistemas 

Gerenciadores de Bancos de Dados (SGBDs) possuem tipos e estruturas 

especialmente criadas para o armazenamento e cada vez mais funcionalidades 

para o gerenciamento, manipulação e análises de dados geográficos.

 

 
ÁGUAS. 

A principal característica das aplicações SIG é a representação de coleções de 

feições geográficas individuais com seus atributos e formas características. A 

evolução dos recursos de software e de hardware permitiu que outras 

radas: capturar, armazenar, manipular, analisar e 

Dados geográficos representam e descrevem objetos que possuem localização, 

posição no espaço. Essencialmente, há dois importantes componentes nos dados 

está) e suas propriedades, ou 

padrão“ de SIG, largamente utilizada, mantém 

certo isolamento ou suposta especificidade/especialidade que, no momento, 

carece de atualização. Cada vez mais, o dado geográfico e a informação 

geográfica fazem parte de muitos sistemas, corporativos ou não, como um 

componente, atributo. Não é à toa que praticamente todos os Sistemas 

Gerenciadores de Bancos de Dados (SGBDs) possuem tipos e estruturas 

cada vez mais funcionalidades 

análises de dados geográficos. 

Antes do advento dos sistemas SIG, os cartógrafos criavam séries de mapas sobre 

transparências para caracterizar uma área. A técnica de representação por 

sobreposição de grupos de informações espaciais foi vertida pelos meios 

computacionais com a denominação de camada (ou “layer” em inglês).

Há, basicamente, três maneiras de representar as feições geográficas: vetores, 

matrizes e triangulações. Os vetores, por s

polígonos. A Figura 14.18 apresenta essa possibilidade:

Figura 14.18 – Feições geográficas disponíveis no SIG

O Módulo de Consulta do SIG-ÁGUAS mostra uma listagem de camadas 

disponíveis no menu suspenso. Para ativar a visualização da camada, mantenha o 

“checkbox” respectivo selecionado, visualiza

•  Postos Telemétricos, 

•  Bacias Hidrográficas e 
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Antes do advento dos sistemas SIG, os cartógrafos criavam séries de mapas sobre 

transparências para caracterizar uma área. A técnica de representação por 

posição de grupos de informações espaciais foi vertida pelos meios 

computacionais com a denominação de camada (ou “layer” em inglês). 

Há, basicamente, três maneiras de representar as feições geográficas: vetores, 

matrizes e triangulações. Os vetores, por sua vez, podem ser pontos, linhas ou 

essa possibilidade: 

 
Feições geográficas disponíveis no SIG-ÁGUAS 

 

ÁGUAS mostra uma listagem de camadas 

disponíveis no menu suspenso. Para ativar a visualização da camada, mantenha o 

, visualiza-se o mapa gerado com as camadas: 



 

 

 

•  Relevo Sombreado. 

Extração Automatizada de Dados 

Para identificar os atributos da feição geográfica, basta clicar com o ponteiro do 

mouse sobre a feição desejada para que o sistema exiba a

propriedades. Clicando-se na opção “link”, o usuário será redirecionado para a 

página de informações do sistema da Rede de Monitoramento.

A parte inferior da tela pode ser ocupada para visualização da tabela de atributos 

das feições que estão enquadradas na área de trabalho. As camadas com dados 

elaborados pelo PDMAP estão organizadas por abas com os respectivos rótulos: 

Postos Telemétricos, Obras Lineares, Reservatórios de Amorte

Hidrográficas. 

Os documentos emitidos durante a elaboração do PDMAP estão associados às 

respectivas feições geográficas e podem ser copiadas para o computador do 

usuário. Há várias maneiras de buscar e extrair os dados. Elas serão descritas

seguir. 

Janela de Propriedades 

Clicando-se com o ponteiro do mouse sobre a feição geográfica “bacia 

hidrográfica”, o sistema do módulo de consultas do SIG-

propriedades da feição selecionada com os respectivos arquivos associados.

Os arquivos associados representam documentos publicados n

PDMAP (relatórios, planilhas, desenhos e fotos). Pode-se transferir uma cópia do 

arquivo com um clique com o ponteiro de mouse. O procedimento é idêntico ao 

que é comumente feito para realizar um download de arquivo na internet.

Tabela de Propriedades 

As camadas com dados elaborados pelo PDMAP estão organizadas por abas com 

os respectivos rótulos: Postos Telemétricos, Obras Lineares, Reservatórios de 

Amortecimento e Bacias Hidrográficas. Se a parte inferior da tela não estiver 

exibindo a tabela de propriedades, procure pela barra divisória amarela na borda 

 

Para identificar os atributos da feição geográfica, basta clicar com o ponteiro do 

o sistema exiba a respectiva tela de 

se na opção “link”, o usuário será redirecionado para a 

stema da Rede de Monitoramento. 

A parte inferior da tela pode ser ocupada para visualização da tabela de atributos 

estão enquadradas na área de trabalho. As camadas com dados 

elaborados pelo PDMAP estão organizadas por abas com os respectivos rótulos: 

Postos Telemétricos, Obras Lineares, Reservatórios de Amortecimento e Bacias 

ante a elaboração do PDMAP estão associados às 

respectivas feições geográficas e podem ser copiadas para o computador do 

ados. Elas serão descritas a 

iro do mouse sobre a feição geográfica “bacia 

-AGUAS exibe a tela de 

espectivos arquivos associados. 

Os arquivos associados representam documentos publicados na elaboração do 

se transferir uma cópia do 

arquivo com um clique com o ponteiro de mouse. O procedimento é idêntico ao 

ownload de arquivo na internet. 

As camadas com dados elaborados pelo PDMAP estão organizadas por abas com 

os respectivos rótulos: Postos Telemétricos, Obras Lineares, Reservatórios de 

Amortecimento e Bacias Hidrográficas. Se a parte inferior da tela não estiver 

ela de propriedades, procure pela barra divisória amarela na borda 

inferior da área de trabalho. Arraste-a para cima ou clique na seta localizada no 

meio dela. As feições que estão enquadradas na área de trabalho estão listadas 

na tabela apresentada na Figura 14-19 

Figura 14.19 – Tabela de propriedades

Exportação da Listagem da Tabela de Propriedades

A tabela de propriedades vem acompanhada de um menu que apresenta as 

seguintes opções: 

• Exportar atributos para um arquivo CSV;

• Zoom nas feições selecionadas; 

• Limpar seleção; 

• Mostrar anexos. 

Clicando-se na opção “Exportar atributos para um ar

mostrará o quadro de diálogo de salvamento de arquivo. O usuário deve 

selecionar um diretório e um nome para o arquivo a ser salvo. Tipicamente, o 

campo “nome do arquivo” virá preenchido com o nome da camada ativa (Ex.: 

Postos Telemétricos). Após a confirmação do diretório e nome do arquivo, o 

sistema salvará a lista dos elementos listados no 

Separated Value” (valores separados por vírgula
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a para cima ou clique na seta localizada no 

meio dela. As feições que estão enquadradas na área de trabalho estão listadas 

19 abaixo:  

 
Tabela de propriedades 

Exportação da Listagem da Tabela de Propriedades 

A tabela de propriedades vem acompanhada de um menu que apresenta as 

atributos para um arquivo CSV; 

se na opção “Exportar atributos para um arquivo CSV”, o sistema 

quadro de diálogo de salvamento de arquivo. O usuário deve 

ório e um nome para o arquivo a ser salvo. Tipicamente, o 

campo “nome do arquivo” virá preenchido com o nome da camada ativa (Ex.: 

Postos Telemétricos). Após a confirmação do diretório e nome do arquivo, o 

sistema salvará a lista dos elementos listados no formato CSV – “Comma 

” (valores separados por vírgula). 



 

 

 

Transparência de Camadas 

As camadas podem ter seu grau de opacidade regulado na opção “Transparência” 

do “menu” suspenso de camadas. Cada item possui o 

opções: 

• Zoom para; 

• Transparência; 

• Mover para cima; 

• Mover para baixo; 

• Expandir camadas; 

• Recolher camadas; 

• Descrição. 

Selecionando-se a opção Transparência, um “menu” contextual é exibido pelo 

sistema com uma barra deslizante que varia de 0% (totalmente opaco) e 100% 

(totalmente transparente). Com alguma transparência selecionada, é possível ver 

as camadas abaixo da camada selecionada. As Figuras 14-

essa possibilidade. 

 

As camadas podem ter seu grau de opacidade regulado na opção “Transparência” 

de camadas. Cada item possui o seguinte conjunto de 

se a opção Transparência, um “menu” contextual é exibido pelo 

sistema com uma barra deslizante que varia de 0% (totalmente opaco) e 100% 

otalmente transparente). Com alguma transparência selecionada, é possível ver 

-20 e 14-21 apresentam Figura 14.20 – Listagem das 

Figura 14.21 – Ferramenta de transparência
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Listagem das feições disponíveis. 

 
Ferramenta de transparência. 
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Impressão 

A barra superior da área de trabalho do módulo de consulta oferece uma opção 

para impressão e geração de mapas em escalas diversas. Selecione a opção 

“Impressão” para o módulo de consultas e exiba o formulário de impressão. 

Selecione: 

• Um dos modelos de layout de folha de impressão disponíveis; 

• O formato de impressão (PDF, PNG32, PNG8, JPG, GIF, EPS, SVG ou SVGZ); 

• A escala de impressão. O usuário pode selecionar a escala de visualização 

correntemente apresentada ou digitar uma escala; 

• O Comando “imprimir”. 

Após a emissão do formulário, o sistema exportará um arquivo de mapa que 

contará com: 

• As camadas e o enquadramento correntemente apresentados na área de 

trabalho; 

• Indicação de grade de coordenadas; 

• Indicação do norte geográfico; 

• Legenda de escala; 

• Legenda das camadas apresentadas; 

• Mapa de localização do enquadramento selecionado; 

• Carimbo padronizado 

A Figura 14.22 apresenta um exemplo de mapa gerado automaticamente a partir 

do SIG- Águas. 



 

 

 

Figura 

 

 

Figura 14.22 – Amostra de mapa gerado automaticamente pelo SIGÁGUAS. 
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