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< RESUMO 

Este artigo apresenta a área da Bacia do Canal do Mangue na cidade do Rio de Janeiro, 
tendo como objetivo contextualizar o problema de drenagem pluvial ao crescimento 
desordenado e o impacto ambiental causado. Através de pesquisa bibliográfica, foi possível 
estabelecer uma discussão teórica sobre a região, constatando que já era sensível a 
problemas de inundações antes da urbanização. O crescimento urbano motivou ações de 
impermeabilização do solo,  supressão de corpos hídricos, canalização e mudança do curso 
de rios, além de eclosão de morros e aterros de áreas alagadiças. Destaca-se também, a 
disputa dessa área pela população mais carente, gerando a ocupação das encostas, a qual 
foi mapeada através de programa de georreferenciamento. Sendo assim, foi possível 
identificar que o problema de drenagem pluvial dessa bacia, além de soluções estruturais 
pode incluir intervenções denominadas infraestruturas verdes como forma de minimizar a 
vulnerabilidade a que estão sujeitos os habitantes da bacia em questão.  
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<ABSTRACT> 

This article introduces the area of the Mangue Canal hydrographic basin in the city of Rio de 
Janeiro, in order to contextualize the problem of rainfall drainage with disordered growth and 
environmental impact caused. Through bibliographical research, it was possible to establish a 
theoretical discussion about the region, and to set that it was already sensitive to flood 
problems before urbanization. With urban growth, it was necessary to waterproof the soil, to 
suppress water bodies, to channel and change the course of rivers, as well as to the hatching 
of hills and embankments. It can be highlighted also the dispute for this area by the most needy 
population, generating occupation of the slopes, which was mapped through a 
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georeferencing program. Therefore, it was possible to identify that the problem of rainfall 
drainage of this basin, exceeds structuring solutions can be intervencion green infrastructure. 
As a way of reducing the vulnerability of the inhabitants of this basin in question. 

Keywords: urban drainage, canal do mangue, urbanization. 

1 INTRODUÇÃO 

O processo de urbanização e de ocupação do solo, afeta as características físicas e o meio 
natural do território, trazendo mudanças de funcionamento nas esferas ambiental e 
socioeconômica. A bacia hidrográfica como unidade  espacial de território e de 
planejamento, gera impactos em seus diversos ecossistemas, destacando-se os corpos 
hídricos O acentuado crescimento demográfico, precisa ser acompanhado do devido 
planejamento, principalmente em países em desenvolvimento, minimizando problemas na 
infraestrutura urbana. (OLIVEIRA, SANCHES, 2003).  

O artigo relaciona as alterações trazidas pelo processo de ocupação e expansão urbana, 
que ocorreu de forma desordenada e sem o devido planejamento, e seus consequentes 
impactos no regime hidrológico da Bacia do Canal do Mangue, localizado na cidade do Rio 
de Janeiro, dentro da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara, como mostra a Figura 1.  

Figura 1 - Macrorregiões de Drenagem do Município do Rio de Janeiro, com destaque na Sub Bacia do 
Canal do Mangue 

 

Fonte: PMRJ – Plano Municipal de Saneamento Básico, 2009 (Adaptado pelos autores) 

A referida área apresenta um inchaço populacional, tanto nas áreas de cotas mais baixas e 
de planícies, quanto nas encostas ocupadas por populações de renda mais baixa, que se 
expandem cada vez mais em condições de precariedade. Apesar dessa dicotomia, ambas 
estão sujeitas à problemas de segurança hídrica, escassez de saneamento básico adequado, 
riscos geotécnicos e enchentes urbanas.  

Atualmente, a região é objeto de intervenções estruturais para controle de cheias, pelo poder 
público (municipal e federal), devido aos danos causados a uma das áreas mais populosas 
da cidade, a chamada Grande Tijuca e a maior parte dos bairros na periferia da Região 
Central (MIGUEZ, et al, 2015). 

O objetivo do artigo é analisar através de referenciais teóricos e experiências práticas, as 
ações antrópicas e seus impactos no regime hidrológico da região, comprovando, os efeitos 
da urbanização desordenada. Utilizou-se das ferramentas GIS e CAD, para confecção de 
mapas que identificassem as inúmeras áreas informais da região e a partir deste levantamento 
foi possível realizar as considerações acerca do impacto ocasionado pela urbanização não 



planejada nesta bacia hidrográfica. Apresenta-se, também, algumas intervenções de 
mitigação implementadas e propostas. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Histórico da ocupação da Bacia 

A bacia hidrográfica do Canal do Mangue foi a que sofreu mais modificações com o decorrer 
dos anos desde o descobrimento das terras brasileiras, pelos portugueses (FUNDAÇÃO RIO 
ÁGUAS, 2010). Através de mapas, antigos, é possível a observação das mudanças ocorridas 
no território do município do Rio de Janeiro, nas áreas correspondentes a Zona Sul, Centro da 
Cidade e parte da Zona Norte, onde se localizam os bairros da Grande Tijuca e São Cristóvão. 
Estes mapas, identificados na Figura 2, referem-se à situação da cidade nos anos 1567, 1700, 
1808 e início do século XX e são contextualizados com alguns fatos relevantes do cenário 
histórico brasileiro (PEREIRA, 2016). 

Figura 2 - Mapas do desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro entre 1567 a 1906, com indicação 
da Sub Bacia do Canal do Mangue 

 
Fonte: Rio Águas, 2014 (Adaptado pelos autores). 

As áreas esverdeadas representam várzeas e mangues, enquanto as partes amarelas eram 
os morros. As linhas que aparecem no primeiro mapa da Figura 2, significam os corpos hídricos. 
Dessa forma é possível a verificação da supressão dos rios ao longo dos séculos. 

2.2 Caracterização da Bacia do Canal do Mangue 

A Bacia do Canal do Mangue está inserida na Macrorregião da Baía de Guanabara, na Área 
de Planejamento 2 e na Macrozona de Ocupação Incentivada, que são divisões 



administrativas do Plano Diretor da cidade do Rio de Janeiro (RIO DE JANEIRO, 2011). Limitada 
ao norte pela sub-bacia do Canal do Cunha, ao leste e ao sul pela Baía da Guanabara e, 
finalmente, a oeste pelo o Maciço da Tijuca , tem como principais formadores da sub-bacia 
os rios: Maracanã, Joana, Trapicheiros, Comprido e Papa Couve. (MIGUEZ, et al, 2015). 

A área da bacia tem como principais características os rios de pequena extensão, com 
grandes declividades em suas cabeceiras, entrando rapidamente em contato com a 
planície, praticamente, determinando a inexistência de trechos de médio curso. Diversas 
obras foram realizadas em cursos de planícies para a modificação de seus leitos e margens 
(COSTA et al. 2016). O Maciço da Tijuca se apresenta como uma área de intensa pluviosidade, 
trazendo à discussão o impacto desta característica no regime fluvial da rede de drenagem 
da bacia (PMRJ, 2009; COSTA et al. 2016). 

A Bacia do Canal do Mangue é, portanto, uma área sensível ambientalmente, apresentando 
dificuldades para o escoamento de suas águas pluviais, onde é possível identificar a 
vulnerabilidade para a ocorrência de enchentes e áreas de armazenamento das águas 
(FUNDAÇÃO RIO ÁGUAS, 2010).  

2.3 Conceitos hidrológicos e hidráulicos 

De acordo com Azevedo (2015), considerando uma bacia hidrográfica como uma porção 
de terra, onde o escoamento superficial proveniente de qualquer ponto converge para um 
único ponto final, o exutório, estas águas escoadas são provenientes da precipitação sobre 
a bacia. Este escoamento é, ainda, influenciado por fatores climatológicos, como o ciclo 
hidrológico, bem como características da bacia, como, por exemplo, sua área de drenagem, 
o tipo de solo, presença ou não de cobertura vegetal, geometria, declividades, e velocidade 
de escoamento. 

O escoamento superficial, sendo a água da precipitação que excede a capacidade de 
armazenamento, é uma das principais variáveis que influenciam no regime hidrológico dos 
canais fluviais. O conhecimento de suas características é de fundamental importância para 
análise geoambiental da bacia (SANTOS e LOLLO, 2016; BRIDGE, 2003 e KNIGHTON, 1998).  

Entende-se, portanto, que a construção do hidrograma de uma bacia urbanizada será 
diferente de uma bacia natural, oferecendo, então, uma observação gráfica dos impactos 
da urbanização na ocorrência de inundações mais acentuadas nas áreas urbanas, como 
mostra a Figura 3. 

Figura 3 - Comparação entre hidrograma de áreas naturais e urbanas 

 
Fonte: PAZ, 2004 

A impermeabilização do solo, ocasionada pela malha asfáltica não permite que haja recarga 
eficiente do solo, o que pode levar à redução do nível do lençol freático e, portanto, do nível 
de base do rio (POFF et al. 2006). A modificação da cobertura do solo, normalmente, modifica 
sua rugosidade, fazendo com que ocorra aumento ou redução do escoamento superficial 
em eventos de chuva (SCHNEIDER et al. 2011; FARIA, PEDROSA, 2005). Enfim, a urbanização 
em condições técnicas inadequadas, gera um aumento de magnitude e frequência de 



inundações (REZENDE e ARAÚJO, 2015). 

2.4 Ocupação desordenada 

Em relação às ocupações irregulares, desordenadas, se edificam em terrenos de baixa 
qualidade geotécnica com topografia não favorável, apresentam graves problemas de 
saneamento e de movimentação de massa (FURIGO e SILVA, 2004; GEO-RIO, 2016). Todas 
estas características dificultam e, em muitos casos, inviabilizam projetos urbanos e de 
infraestrutura necessárias para melhorar a qualidade do espaço urbano consolidado (FURIGO 
e SILVA, 2004). 

A Organização das Nações Unidas (ONU) tem dados acerca dos fenômenos de 
movimentação de massa, mais conhecidos como deslizamentos, sendo uma das principais 
causas de prejuízos financeiros e mortes no mundo. Após análise, verificou-se que os acidentes 
causados por movimentação de massa, no município do Rio de Janeiro, estão ligados 
diretamente às grandes chuvas. Verifica-se também que uma das áreas mais atingidas é a 
Sub-Bacia Hidrográfica do Mangue e a Região da Grande Tijuca. Na região da sub-bacia 
hidrográfica do Mangue se encontram 17 favelas como mostrado no mapa da Figura 4. Em 
relatório da GEO-RIO (2016) foi possível perceber que a maioria dos desastres, relacionados a 
problemas com fortes chuvas, desde a metade do século passado, estão concentrados na 
Bacia do Canal do Mangue, e com foco nas áreas precárias. A ocupação de encostas pelas 
favelas e a retirada de sua cobertura vegetal acabaram por gerar áreas de risco para 
deslizamentos. 

Figura 4 - Mapa de localização de favelas  e aglomerados subnormais na região da sub bacia do 
canal do Mangue 

 
Fonte: Os autores com base do Google Earth utilizando software QGis. 

No Estado do Rio de Janeiro são coletados por dia em torno de 21 mil toneladas de resíduos 
sólidos (ABRELPE, 2016). Nas favelas, muitas vezes o resíduo é descartado pela rua o que 
ocasiona espalhamento do lixo por ação animal carreado pela chuva para as redes de 
drenagem, quando existentes, e consequentemente para os rios. Isto gera a obstrução da 
rede, comprometendo a eficiência hidráulica da tubulação e assoreamento dos corpos 
hídricos (SCHUELER et al, 2018). 



A ocupação dos leitos dos corpos hídricos, com a prévia retirada da mata ciliar, traz como 
consequência, além de problemas para a proteção contra a erosão de suas margens, a 
susceptibilidade da população a inundações ocasionais, principalmente devido ao aumento 
da vazão, pelo aumento do escoamento superficial (LEITE, 2017; TUCCI, 2000). 

2.5 Análise e discussão 

A área de estudo é vulnerável em relação a drenagem pluvial, desde da época do Brasil 
colônia. Entretanto, os problemas de drenagem urbana, no início da ocupação, eram 
menores, mas não inexistentes.  

O processo de urbanização, trouxe impacto direto no ciclo hidrológico natural, 
comprometendo a qualidade de vida da população local, sujeita às vulnerabilidades do 
meio ambiente decorrentes da erosão e descaracterização dos ecossistemas da bacia 
trazendo risco para a vida urbana. 

Na região da bacia do Canal do Mangue foram realizadas medidas estruturais, mitigadoras 
dos problemas de drenagem pluvial nesta última década.  A construção dos reservatórios de 
detenção, alguns já em operação, se destacam como importantes medidas mitigadoras 
implementadas para contribuir com a minimização dos problemas de  inundação na grande 
Tijuca. 

Na busca por dimensões mais humanas e ecológicas de enfrentamento do problema, a 
infraestrutura verde, vem sendo aplicada em cidades da Europa e dos Estados Unidos, bem 
como nos estados americanos de Oregon, Washington, e na província da Colúmbia Britânica. 
Diversos autores fundamentam e comprovam através de estudos de casos as diversas 
tipologias de infraestrutura verde e suas eficiências na diminuição do escoamento superficial 
(PELLEGRINO, 2014). 

Umas das técnicas possíveis de serem implantadas na Bacia do Canal do Mangue, seria o 
reflorestamento das encostas, hoje ocupadas pela população carente, buscando formalizar 
caminhos permeáveis entre as edificações, diminuindo a impermeabilização do solo e a 
aceleração do escoamento superficial nessas áreas. Canteiros pluviais nos pés dos morros, 
podem ter viabilidade de implantação, não só como elemento filtrante e retardador do 
destino final do deflúvio, mas também como barreira para o material carreado dos morros. A 
construção de corredores verdes, com biovaletas nas regiões de cotas baixas da bacia, em 
ruas mais largas e com histórico de alagamentos também pode ser uma medida avaliada. 

3 CONCLUSÕES 

Pode-se constatar que a bacia do Canal do Mangue é sensível a problemas de drenagem 
desde o período colonial, com o agravante da intensa ocupação que se deu de forma 
desordenada. Mesmo com algumas das medidas estruturais já implementadas  a região 
ainda apresenta problemas de inundação. A infraestrutura verde, de eficiência consolidada, 
pode apresentar uma solução agregadora mediante estudo da área em questão, para uma 
possível implantação, como forma de mitigar o problema, proporcionando melhores 
condições para a população.  
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