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RESUMO – A cidade do Rio de Janeiro apresenta problemas crônicos de inundações ocasionados 

por um crescimento urbano que não respeitou o espaço da água. Além disso, a impermeabilização 

do solo, típica de regiões urbanas em expansão, gera cada vez mais escoamentos superficiais para 

redes de drenagem subdimensionadas ou com falta de manutenção. Nesta realidade está inserida a 

bacia hidrográfica do Canal do Mangue, cujo processo de urbanização gerou áreas densamente 

ocupadas em áreas planas e baixas, desfavoráveis aos escoamentos pluviais. Diversas obras de 

mitigação e controle de inundações tem sido implementadas na bacia em questão para solucionar as 

recorrentes falhas no sistema de drenagem. Destacam-se os reservatórios de retenção de cheias do 

Rio Maracanã, do Rio Joana e da Praça da Bandeira, além do desvio do Rio Joana. O presente 

estudo visa, através de simulações hidrodinâmicas, verificar o efeito e eficiência hidráulica de ditas 

obras hidráulicas sobre o manejo de águas pluviais da bacia hidrográfica do Canal do Mangue. 
 

ABSTRACT–Rio de Janeiro has chronic flooding problems caused by an urban growth that did not 

respect the water space. In addition, the waterproofing of the soil, typical of expanding urban 

regions, generates more and more runoff for undersized or poorly maintained drainage networks. In 

this reality is inserted the hydrographic basin of the Canal do Mangue, whose urbanization process 

generated densely occupied areas in flat and low areas, unfavorable to rainwater flows. Several 

builds to control floods have been implemented in the watershed in the case of study to solve 

recurrent failures in the drainage system. The main ones are the flood retention reservoirs of the 

Maracanã River, Joana River and Praça da Bandeira, besides the detour of Joana River. This study 

aims, through hydrodynamic simulations, to verify the effect and hydraulic efficiency of these 

hydraulic builds on the management of rainwater from the Canal do Mangue watershed. 
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INTRODUÇÃO 

A cidade do Rio de Janeiro demostra problemas crônicos de inundações. O livro "Tormentas 

Cariocas" (Abreu apud Miguez, 2001 p. 26) apresenta um relato sobre o histórico de enchentes na 

cidade do Rio de Janeiro. Um trecho do texto é transcrito a seguir. 

“A posição estratégica do Rio de Janeiro, na entrada da Baia de 

Guanabara, foi fundamental na decisão portuguesa de fundar a 

cidade e de aqui manter o posto avançado de controle colonial. 

Mas o sitio sempre foi problemático, pela quebra abrupta de 

gradiente entre a encosta e a baixada situada ao nível do mar, e 

pela grande quantidade de brejos, pântanos e lagoas. Por isso, a 

conquista propriamente dita foi um processo longo e penoso. O 

espaço da cidade do Rio de Janeiro teve que ser conquistado pelo 

homem através de dessecamentos e aterros, durante mais de 300 

anos até o século XIX. ´[...] 

[...]A cidade vai ocupar então áreas mal aterradas e mal 

niveladas, e não é de surpreender que, depois, sejam justamente 

estas as áreas mais afetadas pelas inundações. [...]” 

O trecho citado caracteriza até os dias de hoje quase todas as bacias hidrográficas do 

município do Rio de Janeiro. Esta lógica de supressão de espaços antes ocupados pela água para 

criação da cidade faz com que no município exista uma grande região susceptível a inundações. 

Além disso, o elevado crescimento urbano e ocupação de encostas e áreas verdes livres a montante 

faz com que a parcela de chuvas que se tornam escoamento superficial aumente. Resumidamente, o 

processo de urbanização no Rio de Janeiro, aumenta cada vez mais o escoamento pluvial 

(impermeabilização do solo) em uma região que historicamente suprimiu os espaços para transporte 

e acumulação da água (aterramentos e canalizações). 

Nesta realidade está inserida a bacia hidrográfica do Canal do Mangue. A região engloba 

parte do centro da cidade e da zona norte e seu processo de urbanização gerou regiões densamente 

ocupadas em áreas planas e baixas, que como citado, são desfavoráveis aos escoamentos pluviais. 

Além disso a bacia possui a montante áreas de encostas muito íngremes, o que propicia respostas 

rápidas do escoamento apresentando picos de vazão elevados. Segundo Rezende (2018) Além dos 

problemas geográficos e de ocupação apresentados, a bacia possui uma rede de drenagem com 

baixa eficiência, o que intensifica o processo natural de enchentes. 
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Uma das principais linhas para solução tanto para a bacia do Canal do Mangue, como para 

todo o município em si, é a devolução de espaços para o sistema de drenagem, de forma que seja 

possível não só o escoamento, mas também a infiltração ou retenção de água para amortecimento 

das vazões de cheia. Está prática está alinhada com o conjunto de boas práticas utilizadas no manejo 

das águas urbanas chamado de Sistema de Drenagem Sustentável (SUDS). De modo geral, o 

sistema de drenagem urbana sustentável busca retomar as características e condições naturais do 

ciclo hidrológico antes da urbanização (OLIVEIRA et al., 2017). 

Neste contexto o Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais do Município do Rio de Janeiro 

(CONSORCIO HIDROSTUDIO – FCTH, 2011) propôs uma série de alternativas de mitigação de 

inundações, baseadas principalmente no amortecimento de cheias pela retenção de água pluvial em 

reservatórios on-line ou off-line, enterrados. Este tipo de solução se caracteriza por grandes obras de 

engenharia que tendem a ter elevados valores de implementação e manutenção, porém, apresentam 

grande eficiência no que diz respeito ao amortecimento de vazões e controle dos escoamentos 

pluviais. 

O presente trabalho busca avaliar holisticamente o efeito hidráulico dos reservatórios e 

correções em calha realizados na bacia do Canal do Mangue nos últimos anos, verificando a 

eficiência hidráulica das alternativas implementadas. Para esta análise foi utilizado o Modelo de 

Células de escoamento (MIGUEZ, 2001) que possui ampla aplicação em simulação hidrodinâmica 

de bacias urbanas complexas para determinação do funcionamento do sistema de drenagem 

(MIGUEZ, 2019 et al.; OLIVEIRA et al., 2019; REZENDE et al., 2020). 

ESTUDO DE CASO 

A bacia hidrográfica do Canal do Mangue possui uma área de drenagem de 45,4 km², 

apresentada na imagem da Figura 1. Tem como limite ao norte a bacia do Canal do Cunha, ao leste 

a Baía de Guanabara e a bacia do Centro, ao sul e oeste o maciço da Tijuca. 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 desnivelamentos nas regiões 

oeste e sudoeste, onde está localizado o Maciço da Tijuca. Esses desnivelamentos fazem fronteira 

com uma região de topografia menos acidentada e com relevo mais plano, onde ocorre a 

urbanização da bacia. Cerca de 45% da área da bacia corresponde a região onde o aclive é menor do 

que 10% e a cota inferior a 50 m. As encostas da bacia encontram-se ocupadas principalmente por 

florestas nativas ou replantadas ou por vegetação rasteira. No entanto, estas encostas também são 

ocupadas por comunidades, as quais contribuem fortemente para a instabilidade das mesmas. 
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Figura 1 – Região da bacia hidrográfica do Canal do Mangue 

Como citado, no âmbito do Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais da Cidade do Rio de 

Janeiro (PDMAP), foi realizado um estudo de alternativas para a redução do risco de inundações na 

bacia hidrográfica do Canal do Mangue. As alternativas de intervenção propostas visam adequar as 

condições de escoamento na bacia, buscando solucionar os problemas de inundação a partir de suas 

causas e considerando as possibilidades de intervenção disponíveis para a bacia. 

Desde 2016 foram implementados três reservatórios de amortecimento de cheias, dois desvios 

de vazões afluentes entre os cursos d’água (Um no Rio Jacó e outro no Rio Joana) e alterações nas 

seções hidráulicas de alguns trechos do Rio Maracanã. 
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A seguir, são sintetizadas as principais informações sobre os reservatórios implantados, 

levantadas de plantas as built (como construído) disponibilizadas pela Fundação Rio-Águas, órgão 

vinculado à Secretaria Municipal de Infraestrutura Habitação e Conservação do Rio de Janeiro. A 

Figura 2 apresenta um mapa com a localização dessas intervenções. 

 
Figura 2 – Localização das principais intervenções no sistema de macrodrenagem da bacia do Canal do Mangue 

Reservatório na bacia do Rio Maracanã 

A estrutura de amortecimento instalada para atenuar as vazões de cheia no rio Maracanã foi 

implantada sob a praça Varnhagem, recebendo as águas escoadas no leito principal através de um 
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vertedor lateral na parede do canal, com 37,25 m de extensão. Para a modelagem foram 

consideradas as seguintes informações desse reservatório: 

• Local: Praça Varnhagem  

• Volume útil para reservação: 45.000 m³ 

• Cota de fundo: - 9,75 m 

• Nível d’água máximo: 11,75 m 

• Cota de vertimento canal/reservatório: 9,75 m 

 

Reservatório na bacia do Rio Joana 

Para atenuar as cheias no rio Joana foi instalado um reservatório sob a Praça Niterói, 

conectado ao leito do rio por um vertedor lateral com 36,20 m de extensão. As principais 

informações, relevantes para o processo de modelagem de cheias, são: 

• Local: Praça Niterói 

• Volume útil para reservação: 55.000 m³ 

• Cota de fundo: - 14,85 m 

• Nível d’água máximo: 2,96 m 

• Cota de vertimento canal/reservatório: 7,70 m 

 

Reservatório na Praça da Bandeira 

O reservatório implantado na Praça da Bandeira tem por objetivo captar as águas pluviais que 

precipitam sobre a região urbana do entorno da praça, recebendo, portando, apenas águas drenadas 

pelo sistema de microdrenagem local. As informações do reservatório consideradas para a 

modelagem de cheias são: 

• Local: Praça da Bandeira 

• Volume útil para reservação: 18.000 m³ 

• Cota de fundo: - 18,30 m 

• Nível d’água máximo: 0,50 m 

• Área de captação pela rede de microdrenagem: 92.341 m² 

 

METODOLOGIA 

A escolha do Modelo de Células de Escoamento-MODCEL para realizar as simulações 

hidrológico-hidrodinâmicas na bacia do Canal do Mangue foi baseada na sua capacidade de 

representar toda a bacia hidrográfica funcionando em conjunto, de forma conexa. Essa característica 

do MODCEL possibilita uma avaliação integrada do padrão das cheias fluviais resultantes de 

chuvas espacialmente distribuídas, além de permitir a análise de intervenções distribuídas na bacia. 

A chuva de projeto para simulação do comportamento do sistema de drenagem utilizou o 

tempo de recorrência de 25 anos e duração crítica igual ao tempo de concentração da bacia. O 

tempo de concentração da bacia do Canal do Mangue foi estimado por meio da aplicação da 

fórmula de George Ribeiro, resultando em um tempo de 180 minutos. 
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De forma a observar a evolução da resposta da Bacia do Canal do Mangue (BCM) a eventos 

pluviométricos extremos, foram simulados três cenários que demarcaram grandes alterações no 

sistema de drenagem urbana, nomeados da seguinte maneira: 

Cenário 0 – Cenário da situação da BCM antes da implementação dos reservatórios do Rio 

Maracanã, do Rio Joana e da Praça da Bandeira; 

Cenário 1 – Cenário da situação da BCM no ano de 2016, utilizado na calibração do modelo, 

que conta com os três reservatórios citados já implementados; 

Cenário 2 – Cenário da atual situação da BCM (ano de 2019) onde além dos três reservatórios 

a bacia hidrográfica conta com o desvio do Rio Joana e a alteração da geometria de um trecho do 

Rio Maracanã. 

RESULTADOS 

Após a simulação hidrodinâmica dos três cenários, foram obtidas manchas de inundação que 

representam a maior profundidade de alagamento ou inundação gerada pela chuva de projeto de 

tempo de recorrência de 25 anos. A Figura 4, Figura 5 e Figura 6 apresenta as manchas de 

inundação para os cenários 0, 1 e 2, respectivamente.  

 
Figura 3 – Mancha de inundação do Cenário 0 para o Tempo de Recorrência de 25 anos. 

Maracanã 
Praça da Bandeira 

Av. Francisco Bicalho 
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Figura 4 – Mancha de inundação do Cenário 1 para o Tempo de Recorrência de 25 anos. 

 
Figura 5 – Mancha de inundação do Cenário 2 para o Tempo de Recorrência de 25 anos. 

Para determinação do efeito das obras de mitigação de cheias urbanas implementadas na 

BCM foram confrontadas as manchas de inundação de cada cenário e obtidos mapas de eficiência 

hidráulica que apresentam o percentual de redução da lâmina máxima de alagamento em relação ao 

Maracanã 

Maracanã 

Praça da Bandeira 

Praça da Bandeira 

Av. Francisco Bicalho 

Av. Francisco Bicalho 
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cenário base de comparação, que no presente estudo foi o cenário 0. Dessa forma, a Figura 7 

apresenta a eficiência hidráulica do cenário 1 enquanto a Figura 8 apresenta a eficiência hidráulica 

do cenário 2. 

 

Figura 6 – Mapa de eficiência hidráulica do cenário 1 em comparação ao cenário 0 

 

Figura 7 – Mapa de eficiência hidráulica do cenário 2 em comparação ao cenário 0 

Maracanã 
Praça da Bandeira 

Av. Francisco Bicalho 

Maracanã 
Praça da Bandeira 

Av. Francisco Bicalho 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Entre as conclusões obtidas a partir da simulação da situação atual (Cenário 2) do sistema de 

macrodrenagem, cabe destacar que ainda são observados problemas nos principais cursos d’água da 

bacia, principalmente nos rios Trapicheiros, Maracanã e Joana pela falta de capacidade hidráulica 

em transportar as vazões de cheias.  

A inclusão das medidas de controle de inundação, desde o ano de 2016, possui efeito 

significativo na redução de inundações na parte baixa da bacia, porém, os problemas ainda ocorrem. 

Como pode ser visto na região da Praça da Bandeira, que mesmo após a implementação do 

reservatório ainda apresenta alagamentos com profundidades consideráveis. Este resultado é 

corroborado por inúmeros eventos de inundação na bacia. 

Dessa forma, é evidente que a BCM caminha na direção do controle e mitigação das 

inundações, porém, é necessário que as demais alternativas sejam pensadas, principalmente para os 

afluentes que ainda não tiveram obras hidráulicas implementadas e contribuem significativamente 

para agravamento das inundações, como por exemplo o Rio Trapicheiros. 
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