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RESUMO – A ocupação de áreas suscetíveis a alagamentos e inundações, juntamente com a 

urbanização sem o devido planejamento, tem como consequência um impacto cada vez mais 

majorado dos eventos hidrológicos extremos. Neste contexto, o presente trabalho teve por objetivo 

apresentar o histórico da região do Jardim Maravilha, um dos maiores desafios sob os aspectos de 

drenagem urbana do Rio de Janeiro, o seu cenário atual e indicar as expectativas para a localidade 

com base em estudos e trabalhos em andamento. Desta forma, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica, juntamente com o histórico da Fundação Rio-Águas, para realizar um breve histórico 

da região, explicando o cenário atual e o diagnosticando sob os aspectos hidrológicos e hidráulicos. 

Posteriormente, foram apresentados os estudos e projetos em andamento, em especial a concepção 

do projeto com contrato já licitado e em fase de desenvolvimento para a região, o qual tem a 

fiscalização e o acompanhamento da Diretoria de Estudos e Projetos (DEP) da Rio-Águas. Por fim, 

o trabalho apresenta as expectativas para região, com a indicação e sugestão de soluções 

sustentáveis, com o objetivo de aproximar a sociedade às estruturas urbanas e levar o sentimento de 

pertencimento à população. 
 
ABSTRACT– The occupation of hydrologically sensitive areas, due to na unplanned urbanization, 

has as a consequence an increasingly greater impact of extreme hydrological events. In this, the 

present work aimed to present the history of the Jardim Maravilha region, one of the biggest 

challenges in terms of urban drainage in Rio de Janeiro, its current scenario and to indicate as 

expectations for the locality based on studies and works in progress. In this way, a bibliographic 

research was carried out, together with the history of the Fundação Rio-Águas, to carry out a brief 

history of the region, explaining the current scenario and diagnosing it under the hydrological and 

hydraulic aspects. Subsequently, the studies and projects in progress were presented, in particular 

the design of the project with contract already tendered and under development for the region, 

which is supervised and monitored by the Diretoria de Estudos e Projetos (DEP) of Rio-Águas. 

Finally, the work presents the expectations for the region, with the indication and suggestion of 

sustainable solutions, with the objective of bringing society closer to urban structures and bringing 

the feeling of belonging to the population. 
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INTRODUÇÃO 

De acordo com Tucci (2012), os espaços e a densidade de ocupação de uma cidade são 

definidos pelo planejamento urbano, refletindo na demanda de água, produção de esgoto e de 

resíduos sólidos, além da impermeabilização do solo, afetando de maneira direta a gestão da 

drenagem urbana. Canholi (2005) aponta diretamente como causas das inundações urbanas o 

acúmulo de lixo e detritos em bocas de lobo e ralos, sistemas de drenagem mal dimensionados e a 

quase total impermeabilização do solo das zonas urbanas. 

Tucci (2012) ainda indica alguns problemas, do ponto de vista de gestão das águas urbanas, 

que impactam negativamente a sociedade e o meio ambiente, destacando-se no âmbito deste 

trabalho: i) ocupação das áreas ribeirinhas, seja pela falta de zoneamento de área de risco, seja por 

invasão e; ii) gestão de drenagem desassociada aos outros serviços de saneamento do município. 

A necessidade de integração da gestão de drenagem com as outras estruturas do saneamento 

básico é corroborada pelo atual marco legal do saneamento básico (BRASIL, 2022), o qual 

apresenta como itens integrantes: i) o abastecimento de água potável; ii) o esgotamento  sanitário; 

iii) a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e; iv) a drenagem e manejo das águas pluviais 

urbanas. 

Segundo Fontes (2003), o processo de urbanização leva a diversas modificações no uso do 

solo, ocasionando impactos nas respostas hidrológicas de bacias urbanizadas, sendo mais notório a 

diminuição da infiltração e o aumento do escoamento superficial, o que pode levar a diversos 

efeitos hidrológicos adversos, como inundações urbanas, alagamentos e afins. 

As áreas mais afetadas por essas adversidades são as dos grupos com maior vulnerabilidade 

social, que também apresentam uma maior susceptibilidade aos impactos gerados, tendo uma baixa 

resiliência no pós-evento (PRATES, 2019; FREIRE et al., 2014 apud OLIVEIRA et al., 2020). 

Tal contexto e essa problemática são verificados no loteamento denominado “Jardim 

Maravilha”, localizado na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, com diversas notícias veiculadas 

pela imprensa ao longo dos anos, quanto aos impactos de eventos climatológicos adversos. 

Desta forma, o presente trabalho tem por objetivo apresentar o histórico da região do Jardim 

Maravilha que auxiliam na explicação do cenário atual e realizar projeções para a localidade com 

base em estudos e trabalhos em andamento. 
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CARACTERIZAÇÃO HIDROLÓGICA 

O Jardim Maravilha é um loteamento localizado na Área de Planejamento 5 (AP 5) da cidade 

do Rio de Janeiro, pertencente à Região Hidrográfica II (RH II – Guandu), de acordo com a 

Resolução CERHI-RJ Nº 107, de 22 de maio de 2013 (CERHI/RJ, 2013). A Figura 1 apresenta a 

localização geográfica, com destaque para a bacia do rio Cabuçu-Piraquê e para o Jardim 

Maravilha, elaborada com auxílio do software ArcGIS e da base de dados da Prefeitura do Rio de 

Janeiro (IPP, 2022). 

 
Figura 1 – Localização geográfica da área de interesse. Fonte: Os Autores, 2022. 

 

O curso d’água principal que tem sua nascente no Parque Estadual da Pedra Branca, ao passar 

limítrofe ao loteamento, tem o nome de Rio Cabuçu. Sua bacia hidrográfica total, que deságua na 

Baía de Sepetiba, tem aproximadamente 109 km². A Figura 2 apresenta de uma maneira geral a 

bacia hidrográfica do Cabuçu-Piraquê, com destaque para o loteamento do Jardim Maravilha e o 

Modelo Digital de Terreno (do Instituto Pereira Passos, IPP, da Prefeitura da Cidade do Rio de 

Janeiro). 
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Figura 2 – Bacia do Cabuçu-Piraquê, com destaque para o loteamento e os cursos d’água principais. Fonte: Os Autores, 

2022. 

Por se tratar de uma área com cotas baixas (o modelo digital de terreno observado, assim 

como topografias realizadas na região, indicam diversas áreas com cotas próximas a 1 metro) e pela 

proximidade com a baía de Sepetiba, além da infraestrutura de microdrenagem inexistir em diversos 

locais, há ainda a influência de maré, o que deixa boa parte da área do loteamento em situação de 

risco aos transbordamentos dos canais internos e do próprio Rio Cabuçu, na ocasião de chuvas um 

pouco mais intensas. 

 

HISTÓRICO DO JARDIM MARAVILHA 

O Jardim Maravilha é um loteamento periférico que começou a ser implantado na década de 

1950 pela companhia Obrasin, em antiga zona rural do Rio de Janeiro, sem a devida infraestrutura 

prévia às vendas dos lotes constituintes, mesmo sendo essa uma obrigação do poder público à época 

(CORTADO, 2021). 
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Ainda segundo Cortado (2021), até o final dos anos de 1970, a estrutura urbana não se alterou 

significativamente, até que nos anos de 1980 a prefeitura iniciou algumas obras de urbanização do 

loteamento e nos anos 1990, o Proap (Programa de Urbanização de Assentamentos Populares) levou 

urbanização para a área mais povoada do loteamento. 

Desde então a prefeitura buscou realizar diversas obras para outras áreas do loteamento, como 

os programas “Bairro Maravilha” (entre 2009 e 2016), além das contínuas limpezas e 

desassoreamento dos cursos d’água que transpassam o loteamento (como em 2021 e 2022). 

Contudo, a ocupação e a invasão foram cada vez mais direcionadas para as áreas mais baixas e sem 

a infraestrutura mínima, como pode ser visto no histórico de imagens de satélite (obtidas a partir do 

software Google Earth), na Figura 3. De 1999 até 2019, foi possível observar um aumento de 

aproximadamente 62% da área ocupada no loteamento. 

 
Figura 3 – Evolução da ocupação do Jardim Maravilha com auxílio de imagens de satélite. Fonte: Os Autores, 2022. 

 

CENÁRIO ATUAL 

Em consultas aos jornais e sites da internet, facilmente são observadas notícias acerca das 

consequências de chuvas intensas na região do Jardim Maravilha, em Guaratiba. A Figura 4 

apresenta um recorte de diversas imagens dos impactos dos eventos hidrológicos adversos 

divulgados pela mídia, em diferentes períodos. 
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Figura 4 – Recorte de imagens de notícias de alagamentos/inundações no Jardim Maravilha. Fonte: Adaptado de: (a e b) 

Extra, 2022; (c) Agencia Brasil, 2022 e; (d) Diário do Rio, 2022. 

Em estudos expeditos realizados pela Fundação Rio-Águas, com base também em 

observações históricas e no Decreto nº 14.792 de 09 de maio de 1996 (RIO DE JANEIRO, 1996), o 

qual indicava a área que seria de interesse social para fins de desapropriação e que não deveria ser 

ocupada, foi possível estimar uma mancha de inundação, para eventos de chuvas intensas (ainda 

sem associar a um Tempo de Recorrência específico). Essa estimativa é apresentada na Figura 5. 

b 

a c 

d 
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Figura 5 – Estimativa de mancha de inundação para o Jardim Maravilha. Fonte: Acervo da Rio-Águas. 

Ainda, foram realizadas diversas visitas técnicas na região ao longo dos anos, sendo uma das 

últimas realizada na data de 28/03/2022, pela Diretoria de Estudos e Projetos (DEP) da Fundação. 

Nesta vistoria foi possível observar, além da infraestrutura precária em diversas partes do 

loteamento, as diversas intervenções, como travessias e alteamento de casas e ruas, que a própria 

população realizou, na tentativa de ter maior resiliência aos efeitos adversos das chuvas, o que por 

vezes pode majorar tais efeitos, se não pra si mesmo, para os seus vizinhos. A Figura 6 apresenta 

algumas fotografias obtidas. 

  
Figura 6 – Fotografias da vistoria técnica realizada no dia 28/03/2022. Fonte: Acervo da Rio-Águas. 
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PERSPECTIVAS 

Com o objetivo de implementar medidas, de fato, estruturantes, a Fundação Rio-Águas tem 

envidado esforços em estudos e projetos para região. Ao longo desses estudos que continuam sendo 

realizados, pelo menos até o momento da elaboração deste artigo, foram idealizadas concepções 

para a mitigação dos impactos na região, sendo aberta a licitação para “ELABORAÇÃO DE 

ESTUDOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS, ESTUDOS CONCEITUAIS E 

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA REDUÇÃO DO IMPACTO DA MANCHA DE 

INUNDAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL, URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DA 

REGIÃO DO JARDIM MARAVILHA - GUARATIBA - A.R XXVI - A.P. 5.3”, pelo processo nº 

06/601.373/2021, tendo o seu contrato cadastrado sob nº 14/2022 a cargo da empresa 

HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/S. 

Uma das concepções trata-se de, além das obras necessárias de infraestrutura de saneamento 

básico no loteamento, a preservação da área de espraiamento do rio Cabuçu, a implantação de 

canais auxiliares internos e o desassoreamento dos cursos d’água da região. A Figura 7 apresenta 

um resumo com as ideias de um plano de intervenção para a região. Cabe ressaltar que essas 

idealizações ainda estão em fase conceitual e que poderão ser ou não prosseguidas para as fases de 

projeto básico e executivo por parte da empresa responsável, mediante estudos mais aprofundados e 

análises de novas soluções de engenharia. 

 
Figura 7 – Estimativa de mancha de inundação para o Jardim Maravilha. Fonte: Acervo da Rio-Águas e da 

HIDROSTUDIO. 
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De forma conceitual, também é esperado que se aproveitem as áreas elevadas para a 

implantação de estruturas de parque urbano ou afins e as áreas baixas tenham soluções sustentáveis 

de engenharia, para que os cidadãos possam usufruir de uma melhor maneira os equipamentos 

urbanos e seja um impeditivo para a ocupação irregular.  

Ainda, o Termo de Referência pertinente à licitação do projeto obriga que: 

“Em todas as fases, para tornar o ambiente mais equilibrado e sustentável, Soluções 

Baseadas na Natureza (SbN - infraestrutura verde) devem ser estudadas e propostas, 

além de alternativas para potencializar os usos, delimitando áreas de lazer, áreas 

inundáveis e áreas de preservação.” 

Esta solicitação já é um desdobramento da evolução de conceitos e diretrizes da Fundação 

Rio-Águas, como pode ser verificado em Alvarez et al. (2021), que indica quanto a necessidade de 

idealizar, sob a ótica de gestão das águas urbanas, a combinação das infraestruturas cinzas (da 

engenharia convencional) com as infraestruturas verdes, para reduzir os custos e os riscos 

associados aos eventos hidrológicos extremos. 

Outro conceito muito debatido e que deverá ser incorporado à gestão das águas urbanas, em 

especial nesse projeto específico, é o de “conviver com as enchentes”, buscando a resiliência dos 

ambientes urbanos. Conforme WWAP/UN-WATER (2018) indica, esse conceito inclui uma série 

de abordagens estruturais e não estruturais que auxiliam a reduzir as perdas nos casos de eventos 

extremos, minimizando também os riscos de inundação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente artigo apresenta um dos maiores desafios da cidade do Rio de Janeiro, sob os 

aspectos de gestão de recursos hídricos e no âmbito social, realizando um diagnóstico hidrológico 

da região e apresentando as perspectivas no que tange aos estudos e projetos que estão sendo 

elaborados. 

Ainda, a expectativa pelo plano de intervenções no Jardim Maravilha com uma concepção de 

viés sustentável é importante para dar fim ao círculo vicioso de tentativa de resolução técnica de 

engenharia sem aproximação da sociedade e sem sentimento de pertencimento pela população, o 

que leva a precariedade e o abandono das estruturas urbanas, além das invasões e ocupações 

irregulares que trariam de volta toda problemática que possa ter sido mitigada. 
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