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RESUMO 

O artigo apresenta o planejamento da macrodrenagem de bacia hidrográfica no município do Rio de 

Janeiro, realizado no âmbito do Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais– PDMAP (Consórcio 

Hidrostudio/FCTH, 2009-2012). A bacia dos rios Piraquê-Cabuçu, no extremo oeste da cidade, tem 

área de drenagem de 108 km². Localizada na zona de expansão urbana do município, requer um 

manejo preventivo das águas pluviais, uma vez que estudos hidráulico-hidrológicos revelaram que o 

prognóstico futuro da bacia deverá impactar a capacidade hidráulica da rede de macrodrenagem, 

que hoje atende a TRs variáveis entre 25 e 50 anos, para TRs da ordem de 5 anos. São propostas 

medidas de planejamento a fim de possibilitar a urbanização controlada da bacia e promover um 

cenário futuro com manejo adequado das águas pluviais. 

CONDICIONANTES DA MACRODRENAGEM, DIAGNÓSTICO HIDRÁULICO E 

CRITÉRIOS DE PLANEJAMENTO ADOTADOS  

A bacia do Piraquê-Cabuçu apresenta três trechos bastante diferenciados no que tange às 

características do curso d’água e da bacia contribuinte, os quais delinearam os critérios de 

planejamento adotados. As principais condicionantes de cada trecho estão apresentadas a seguir. A 

Figura 1 apresenta a planta de bacia com imagem aérea, delimitação e identificação das principais 

sub-bacias e identificação dos trechos mencionados, com fotos representativas de cada trecho. 

Rio Cabuçu, a montante da confluência 

com o Rio Cabuçu Mirim
9.8 6,825

Rio Cabuçu Mirim 2.25 3,080

Rio da Prata do Cabuçu 30.48 12,121

Rio Cantagalo 4.08 4,385

Rio da Chacrinha 5.59 4,816

Rio Consulado 1.9 1,946

Rio dos Porcos 8.31 5,635

Valão das Cinzas 8.608 6,725

Rio Piraquê-Cabuçu 110.56 21,834

PRINCIPAIS SUB-BACIAS DO RIO PIRAQUÊ-CABUÇU
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MÉDIO PIRAQUÊ-CABUÇU 

PIRAQUÊ-CABUÇU INFERIOR

 
Figura 1 – Bacia hidrográfica dos Rios Pirquê-Cabuçu. Fonte: Google Earth, modificado e Base cartográfica do 

SISARQ – Fundação Rio-Águas. Fotos: PDMAP (Consórcio Hidrostudio/FCTH) 
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Quadro 1: Condicionantes da  macrodrenagem, diagnóstico hidráulico e critérios de planejamento adotados 

Características do Curso Características da Bacia contribuinte

Extensão: 8.000 m Área de drenagem: 42.5 km²

% de áreas não urbanizáveis**: 51.4%

Extensão: 10.000 m Área de drenagem: 52.8 km²

Desapropriação de parte da área invadida do Jardim Maravilha (em consonância 

com critérios estabelecidos pela Prefeitura Municipal), a fim de garantir a faixa 

non edificanti às margens do curso d'água

% de áreas não urbanizáveis**: 13.7%

Extensão: 3.600 m

Desapropriação de parte da área invadida do Jardim Garrido (em consonância com 

critérios estabelecidos pela Prefeitura Municipal), a fim de garantir preservação 

do manguezal existente 

Vastas áreas de manguezal

% de áreas não urbanizáveis**: 65%
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Canal natural, com vastas 

áreas de manguezais nas 

duas margens, geometria de 

calha pouco definida devido 

à presença do manguezal e 

declividade muito baixa 

(<0.1%), favorecendo o 

assoreamento

Área em urbanização, apresentando 

invasões com ocupações irregulares 

especialmente na margem direita 

(Jardim Maravilha)

Canal consolidado em 

concreto com avenidas 

marginais

Déficits de capacidade, no 

cenário atual, ao longo de 

toda a extensão do trecho.

Déficits de capacidade, no 

cenário atual, ao longo de 

quase toda a extensão do 

trecho urbanizado
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Implantação de Parque Linear, com via de serviço / ciclovia ao longo de toda a 

extensão do trecho para prevenção contra futuras invasões 

Implantação de Reservatório On-line, com área não-alagável para recreação, 

dotada de equipamentos urbanísticos de parque, integrada ao parque linear, para 

preservação das atuais vazões afluentes  na condição futura de urbanizaçãoM
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Aproveitamento e adequação da área de mangue existente, na margem 

esquerda, para o tratamento natural de parte da vazão do curso d'água, antes do 

deságue na Baía de Sepetiba, funcionando em sistema de Wetland.

Alagamento natural das 

áreas de manguezal em 

ambas as margens, pelo 

afluxo de vazões de 

montante e também 

efeitos de maré da baía de 

Sepetiba, ocasionando 

inundação nas áreas 

invadidas do Jardim 

Garrido, nos cenários 

existente e futuro.

Déficits de capacidade, no 

cenário futuro, ao longo de 

toda a extensão do trecho 

urbanizável

Alagamento natural do leito 

maior ocasionando 

inundação nas áreas 

invadidas do Jardim 

Maravilha, no cenário 

existente e futuro

Adequação das vazões afluentes à vazão de restrição por meio de reservação nas 

bacias contribuintes; reservatórios on-line, abertos, baixas profundidades, 

integrados com parques/áreas de  lazer

Preservação das cabeceiras não-urbanizáveis (já prevista na legislação do 

município)

Diagnóstico Hidráulico*

** Áreas não urbanizáveis, de acordo com a legislação do município para esta região: todas as áreas localizadas acima da cota 60 m e abaixo da cota 2 m

* Diagnóstico com base em modelagem hidráulico-hidrológica utilizando método SCS e modelo de hidrodinâmico, por meio dos softwares HEC-HMS e HEC-RAS. Cenários simulados: 

existente e futuro, este último, considerando o aumento nas áreas impermeáveis e redução nos tempos de concentração, com urbanização completa das áreas urbanizáveis da bacia.

Urbanização consolidada nas áreas de 

baixada

Canal natural com geometria 

de calha bem definida e 

presença de vegetação ciliar 

em ambas as margens

Área em urbanização, apresentando 

invasões com ocupações irregulares 

especialmente na margem direita 

(Jardim Garrido)

Área de drenagem: 15.2 km²

Critérios de planejamento adotados

Definição das vazões de restrição com base na capacidade hidráulica do canal 

consolidado

Prolongamento da via de serviço / ciclovia e integração com a wetland, com 

equipamentos urbanísticos de parque

Implantação de programa de conservação e desassoreamento, adequada às 

condições previstas de geração de sedimentos pela urbanização da bacia 

contribuinte

Principais sub-bacias: Cabuçu Mirim e 

Prata do Cabuçu 

Trecho 
Principais condicionantes da macrodrenagem

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Confinada entre montanhas e o mar, a cidade do Rio de Janeiro sofre com os efeitos das altas 

declividades de montante e influência da maré a jusante, que acarretam em altos picos das vazões 

afluentes e na redução da capacidade hidráulica da rede de macrodrenagem. O município, cujas 

regiões sul, centro e norte apresentam urbanização consolidada, tem na zona oeste a única área 

possível de expansão urbana, notadamente na bacia do Piraquê-Cabuçu.  

O Plano Urbanístico do município, que classifica a região como área de urbanização assistida ou 

condicionada, bem como a atual implantação da Trans-Oeste, importante via de escoamento urbano, 

vem confirmar o crescimento acelerado da ocupação urbana na região. 

Com base nos exemplos de bacias semelhantes localizadas nas regiões já urbanizadas da cidade, tais 

como o Canal do Mangue e Canal do Cunha, que apresentam graves problemas de drenagem urbana 

com incontáveis prejuízos todos os anos, tem-se na bacia do Piraquê-Cabuçu a oportunidade única 

de planejar o crescimento urbano juntamente com o sistema de macrodrenagem, à luz das modernas 

práticas em drenagem urbana. 

Por tratar-se de uma bacia em franca expansão urbana, na segunda maior região metropolitana do 

Brasil, o estudo de caso da bacia do Piraquê-Cabuçu apresenta condicionantes aplicáveis ao 

planejamento em outras cidades brasileiras. 
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