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1. INTRODUÇÃO 

A partir da década de 60, a paisagem da Baixada de Jacarepaguá, zona oeste do município do 

Rio de Janeiro, foi intensamente transformada, em função da expansão urbana. A região que antes 

se caracterizava pelo relativo isolamento passou a configurar um prolongamento natural da 

ocupação que se delineava na cidade.  Tal ocupação muitas vezes se deu de forma desordenada e a 

urbanização acelerada, juntamente com a especulação imobiliária, levou à construção de edificações 

e lotes irregulares e à geração de vários problemas ambientais. A bacia do rio das Pedras, área de 

estudo em questão, é hoje ocupada por uma das maiores favelas cariocas: a comunidade de Rio das 

Pedras. 

As consequências das ações antrópicas sobre o ambiente e, em especial, sobre as bacias de 

drenagem e, em maior escala, os rios, têm causado efeitos negativos que afetam diretamente a 

sociedade, como nos estudos de Oliveira (2011) e Oliveira e Botelho (2014) sobre a bacia do canal 

do Mangue, na área urbana do município do Rio de Janeiro e de Oliveira e Vestena (2012) sobre os 

canais fluviais na área urbana de Guarapuava, na região centro-sul do Paraná. 



 

 Assim, este trabalho tem como objetivo identificar as transformações na morfologia do canal 

do rio das Pedras, notadamente no seu baixo curso, contribuindo para a compreensão da dinâmica 

fluvial em ambiente urbano. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho abrangeu pesquisa de dados secundários; trabalhos de campo; interpretação e 

análise de dados e imagens de satélite; mapeamentos; conjugação dos mapeamentos e; avaliações 

das mudanças.  

A pesquisa dos dados secundários configurou-se na investigação sobre a localização da bacia 

hidrográfica, sua rede de drenagem e sua situação em relação ao crescimento da ocupação 

imobiliária.  Foram realizadas consultas em diversas Instituições, como o Instituto Pereira Passos 

(IPP) e a 5ª Divisão de Levantamento do Exército Brasileiro (5ª DL). O aplicativo Google Earth 

também foi utilizado na obtenção de imagens de satélites multitemporais da área de estudo. 

Foram realizados dois trabalhos de campo (junho e outubro de 2013), sendo o primeiro para 

reconhecimento geral, registros fotográficos e verificação das informações previamente coletadas; e 

o segundo para observação e mensuração da morfologia do canal do rio das Pedras. O mês de coleta 

correspondeu ainda ao período de águas baixas na bacia. Ao todo foram realizados 12 pontos de 

medição, num trecho de 2,5 quilômetros aproximadamente, distribuídos em ordem crescente de 

montante a jusante, nos quais foram registradas as coordenadas geográficas através de GPS, e as 

medidas de largura e profundidade do canal por meio de trena e de régua de madeira. Além disso, 

foram feitas entrevistas informais com a população local residente. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O rio das Pedras encontra-se canalizado entre os pontos 2 e 7, num trecho de um quilômetro. 

As medições de campo indicam estreitamento do canal, tanto artificial
1
 como natural, com a 

diminuição da largura em 3 metros (ponto 3 para 4) e 5,7 metros (ponto 8 para  9), respectivamente 

(Tabela 1). No ponto 4, a profundidade da lâmina da água aumentou para compensar o leito mais 

estreito. Além disso, nota-se o assoreamento do leito com diminuição da lâmina d’água em vários 

trechos (Figura 1). Vale lembrar que em situação natural de equilíbrio, a largura e a profundidade 

                                                           
1
 Intervenção antrópica direta no canal. 



 

dos rios aumentam em direção à foz. (SUGUIO; BIGARELLA, 1979; CHRISTOFOLETTI, 1981; 

CHARLTON, 2007). No ponto 9,  observou-se o maior  trecho de estrangulamento do canal. Nele, 

a profundidade e a largura reduziram significativamente. Acredita-se que as dragagens feitas 

próximo à foz estejam formando assim uma ombreira no fundo do canal (ponto 11), dificultando o 

escoamento das águas, que tendem a diminuir sua velocidade, assorear as margens e o fundo e 

transbordar na época das chuvas. Tais ajustes têm causado o aumento das inundações neste trecho 

da bacia, o que foi corroborado por relatos de moradores, que apontaram o agravamento das 

inundações na comunidade. 

Tabela 1: Profundidade, largura, altitude e coordenadas geográficas dos pontos de monitoramento no rio das 

Pedras (Data de coleta: 23/10/2013) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               (Fotos: Rosangela G.M. Botelho) 

Figura 1. Estreitamento artificial (a) e natural (b) do canal e assoreamento (c) do leito do rio das Pedras 

(Baixada de Jacarepaguá – Rio de Janeiro) 

Pontos Profundidade (cm) Largura (m) Altitude (m) Latitude Longitude 

Ponto 1 11-12 3.2 92 22° 58’06”S 43 °19’29”O 

Ponto 2 5-10 4.1 35 22° 58’20”S  43 °19’35”O 

Ponto 3 5-8 4.2 30 22° 58’24”S 43 °19’44”O 

Ponto 4 40 1.2 16 22° 58’27”S 43 °19’48”O 

Ponto 5 45/40 1.2 17 22° 58’32”S 43 °19’52”O 

Ponto 6 45 3.65 8 22° 58’34”S 43 °19’56”O 

Ponto 7 45 8.4 7 22° 58’39”S 43 °20’04”O 

Ponto 8 49¹ /77² 10 12 22° 58’40”S 43 °20’07”O 

Ponto 9 23¹/25³ 4.3 10 22° 58’41”S 43 °20’12”O 

Ponto 10 48-50 4.7 8 22° 58’43”S 43 °20’16”O 

Ponto 11 35 8.3 3 22° 58’45”S 43 °20’20”O 

Ponto 12 60 13 1 22° 58’48”S 43 °20’24”O 

¹Centro da ponte; ²Centro do fluxo de maior velocidade; ³Margem direita 

a b c 



 

4. CONCLUSÃO 

 O cenário da sub-bacia do rio das Pedras se transformou completamente nesses últimos 50 

anos. O rio das Pedras sofreu marcantes transformações, principalmente a jusante, onde seu curso 

foi canalizado, retificado e desviado. Os dados de monitoramento indicam que a bacia está em 

desequilíbrio e o canal principal busca ajustes para se adaptar às intervenções antrópicas. O trecho 

mais crítico encontra-se os pontos 9 e 10 por causa do forte estrangulamento da seção do canal, o 

que agravou a freqüência e a magnitude das enchentes neste trecho da bacia.   

 As alterações verificadas constituem, portanto, processos naturais de adaptação e 

reequilíbrio sistêmico, como consequências das interferências antrópicas no rio e no seu entorno. 

Como essas interferências na área continuam, com a pavimentação das áreas marginais, dragagens, 

lançamento de esgoto, etc., acredita-se que mudanças além das verificadas neste estudo estão em 

andamento e que mensurações futuras poderão nortear mais claramente a direção das mesmas. 
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