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AVALIAÇÃO DE CONDICIONANTES DO PROCESSO DE INUNDAÇÃO NA 
BACIA DO CANAL DO MANGUE, RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 1997 

A 2016 

Aline Riccioni de Melos1; Felipe Abdala Rumanos de Castro2; Julia Barbosa Komarov3 

RESUMO– O principal tipo de desastre natural que ocorre no estado do Rio de Janeiro é a 

inundação, derivada de instabilidades atmosféricas severas. Neste contexto, destaca-se a região 

compreendida pela bacia do canal do Mangue, na cidade do Rio de Janeiro, como palco recorrente 
desses eventos catastróficos. A bacia em análise conjuga condições geomorfológicas, de uso e 

ocupação com condições de precipitação e de maré que podem culminar na ocorrência de 
transbordamentos de seus rios. Desta forma, o objetivo deste trabalho é avaliar as condicionantes 

do processo de inundação na bacia do canal do Mangue no período de 1997 a 2016. Para tanto, 
foram identificados, através de noticias e estudos anteriores, eventos de inundação ocorridos no 

período selecionado. Os quais foram, posteriormente, analisados com base na análise isolada e 

integrada dos dados de total pluviométrico, intensidade máxima da precipitação e altura da maré 
alta. Por fim, verificou-se a ocorrência dos eventos principalmente nos meses chuvosos, assim 

como nos anos com maiores índices pluviométricos. O total pluviométrico mínimo associado à 
ocorrência de inundações foi de 47,2mm e a intensidade mínima associada a esses eventos foi de 

14,1 mm/h. Os eventos selecionados ocorreram em diversas condições de maré, com valores de 

maré alta que variaram de 1,0 a 4,3 metros. Numa análise integrada entre os valores de 
precipitação e de maré, os dados indicam que a condição de maré, isoladamente, não é decisiva 

no processo de inundação da bacia do canal do Mangue. Todavia, a combinação de chuvas 
moderadas com marés (astronômicas ou meteorológicas) altas elevadas pode gerar 

transbordamentos nos rios do baixo curso da bacia. 
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ABSTRACT– The main type of natural disaster that occurs in the state of Rio de Janeiro is the 
inundation, derived from severe atmospheric instabilities. In this context, the region comprised by 
the Canal do Mangue basin, in the city of Rio de Janeiro, stands out as the recurrent area of these 
catastrophic events. The basin under analysis combines geomorphological and land use and 
occupation conditions with precipitation and tidal conditions that can culminate in the occurrence 
of floods of its rivers. In this way, the aim of this work is to evaluate the conditions of the flood 
process in the Canal do Mangue basin from 1997 to 2016. For this purpose, flood events, in the 
selected period, were identified through news and previous studies. These were then analyzed 
based on the isolated and integrated analysis of the total rainfall data, maximum precipitation 
intensity and high tide height. Finally, the events occurred mainly in the rainy months, as well as in 
the years with higher rainfall indexes. The minimum rainfall associated with the occurrence of 
floods was 47.2 mm and the minimum intensity associated with these events was 14.1 mm / h. 
The selected events occurred in various tidal conditions, with high tide values ranging from 1.0 to 
4.3 meters. In an integrated analysis between precipitation and tide values, the data indicate that 
the tidal condition alone is not decisive in the process of flooding of the Canal do Mangue basin. 
However, the combination of moderate rains with high tides (astronomical or meteorological) can 
cause overflows in the low-lying rivers of the basin. 

Keywords – precipitation, inundation, tide. 

 

  



 
 

I Encontro Nacional de Desastres 3

1 - INTRODUÇÃO 

Segundo o Emergency Database - EM-DAT (OFDA/CRED, 2009 apud Amaral e Ribeiro, 2009), 

o Brasil é um dos países mais afetados por enchentes e inundações no mundo, numa série 

histórica de 1974 a 2003. Segundo dados de EMDAT/OFDA/CRED (2009 apud Amaral e Ribeiro, 
2009), entre 1940 e 2008, foram registradas 97 inundações no Brasil. E, segundo Marcelino (2008), 

as inundações são o principal tipo de desastre natural ocorrido no Brasil no século XX, 
representando 59% dos desastres naturais registrados no país. Marcelino (2008) ainda destaca a 

importância de instabilidades atmosféricas severas no desencadeamento de desastres naturais no 

Brasil, abrangendo 80% dos eventos, que devido às características de seu fator principal de 
iniciação, geram fenômenos súbitos e violentos, responsáveis por grande mortandade e 

destruição. Outra questão interessante é a concentração espacial dos desastres, tendo 40% 
ocorrido na região Sudeste, a esse respeito Marcelino (2008) aponta a importância das questões 

sócio-econômicas, mas principalmente a importância da questão geoambiental, principalmente 
pela recorrência das instabilidades atmosféricas severas, que são decorrentes da passagem de 

frentes frias no inverno, da ocorrência de complexos convectivos de mesoescala na primavera e da 

formação dos sistemas convectivos no verão, que desencadeiam as chuvas intensas e 
concentradas para essa estação (Marcelino, 2008). Segundo UFSC (2011 apud Souza e Loureiro, 

2014), numa análise de dados de 1991 a 2010, o principal desastre natural que ocorre no estado 
do Rio de Janeiro são as inundações bruscas (42%), seguido das inundações graduais (25%), 

movimentos de massa (22%) e outros (11%). 

Neste contexto insere-se a cidade do Rio de Janeiro, a qual é palco frequente de eventos 
catastróficos ligados aos altos índices pluviométricos característicos do verão. Visto que, alia-se a 

esta condicionante climática, o sítio ocupado pela cidade, de difícil ocupação, espremido entre o 
mar e as montanhas, e marcado pela presença de inúmeras lagoas e pântanos. E, atualmente, 

intensamente urbanizado. 

Dentro desta cidade, destaca-se a região compreendida pela bacia do canal do Mangue, que 
deságua na Baía de Guanabara e é palco recorrente desses eventos catastróficos. A bacia do canal 

do Mangue (Figura 1), com 45,4km², caracteriza-se, segundo Carneiro e Ribeiro (1997), por sua 
alta densidade demográfica e elevada densificação de construções, drenando os bairros da Tijuca, 

Vila Isabel, Grajaú, São Cristóvão, Rio Comprido, Maracanã, Santo Cristo e Cidade Nova. O relevo 
desta bacia apresenta acentuados desníveis nas regiões oeste e sudoeste, onde está localizado o 

maciço da Tijuca, seguida por uma grande área urbanizada em áreas quase totalmente planas. 

Esta configuração topográfica dificulta o escoamento dos canais, o que, em último caso, resulta 
em enchentes e inundações. Ainda adiciona-se a estes fatores a condição de maré, a qual pode 

dificultar ou não o escoamento dos rios, visto que a condição costeira da cidade faz com que suas 
bacias deságüem rapidamente no mar.  



 

Figura 1 – Mapa de localização da bacia do canal do Mangue, 

A recorrência dos eventos de enchente nesta bacia, com inúmeras perdas materiais e não
materiais, transformou-a numa área crítica para a gestão. Culminando em diversas intervenções 

no sistema de drenagem desta área, que, todavia, não f

Desta forma, o objetivo deste trabalho é avaliar as condicionantes do processo de inundação 
na bacia do canal do Mangue no período de 1997 a 2016.

 

2 - METODOLOGIA 

Inicialmente foi feito um levantamento das estações 
hidrográfica em análise. Foram selecionadas 4 estações do sistema Alerta

São Cristóvão e Grajaú (Tabela 1, F

Tabela 1 

Estação 

Tijuca 

Grajaú 

Tijuca/Muda 

São Cristóvão 
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Mapa de localização da bacia do canal do Mangue, Rio de Janeiro 

A recorrência dos eventos de enchente nesta bacia, com inúmeras perdas materiais e não
a numa área crítica para a gestão. Culminando em diversas intervenções 

no sistema de drenagem desta área, que, todavia, não foram eficientes em seu intento. 

, o objetivo deste trabalho é avaliar as condicionantes do processo de inundação 
Mangue no período de 1997 a 2016. 

foi feito um levantamento das estações pluviométricas 
hidrográfica em análise. Foram selecionadas 4 estações do sistema Alerta Rio: Tijuca, Tijuca/Muda, 

(Tabela 1, Figura 2). 

Tabela 1 - Postos pluviométricos utilizados 

Período de observação

1997 – 2016

1997 – 2016

2001 – 2016

2001 - 2016

 

4

Rio de Janeiro – RJ. 

A recorrência dos eventos de enchente nesta bacia, com inúmeras perdas materiais e não-
a numa área crítica para a gestão. Culminando em diversas intervenções 

oram eficientes em seu intento.  

, o objetivo deste trabalho é avaliar as condicionantes do processo de inundação 

abrangidas pela bacia 
Rio: Tijuca, Tijuca/Muda, 

Período de observação 

2016 

2016 

2016 

2016 
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Com base no período de observação disponível (1997-2016) foi feita pesquisa em sites de 

notícias, assim como em trabalhos acadêmicos, para a identificação de episódios de inundação na 
área de estudo. 

 

Figura 2 – Mapa de localização das estações pluviométricas na bacia do canal do Mangue. 

Após a seleção dos eventos de inundação, foi feita análise da precipitação (total e 
intensidade) correspondente, assim como da condição de maré no ponto do Porto do Rio de 

Janeiro (Ilha Fiscal) para o período de 2005 a 2016, com base nas informações fornecidas pelo site 
da Marinha do Brasil. Neste trabalho, foi considerada precipitação total o volume de chuva 

acumulada desde o início do evento que ocasionou a inundação.  
A maior intensidade da precipitação ocorrida em cada estação (mm/h) foi classificada 

segundo os parâmetros utilizados pelo sistema Alerta Rio (Tabela 2). 

Tabela 2 – Classificação da intensidade da chuva segundo sistema Alerta Rio. 

Chuva fraca Precipitação cuja intensidade é menor do que 5,0 mm/h. 

Chuva moderada Precipitação cuja intensidade está compreendida entre 5,0 e 25 mm/h. 

Chuva forte Precipitação cuja intensidade está compreendida entre 25,1 e 50 mm/h. 

Chuva muito forte Precipitação cuja intensidade é maior do que 50,0 mm/h. 
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Com base na análise desses dados, foi possível verificar as condições de precipitação e maré 

relacionadas ao processo de inundação na bacia do Canal do Mangue. 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

No período analisado (1997-2016) foram identificados 13 eventos de inundação na área de 
estudo (Tabela 3). Estes eventos se concentraram nos meses de janeiro, março, abril e dezembro, 

cada mês apresentando 3 eventos. Corroborando Armond (2014), que aponta a concentração de 
chuvas nos meses de verão, assim como do mês de abril. 

Considerando o ano de ocorrência, os episódios concentraram-se nos anos de 2010, com 5 

ocorrências, e no ano de 2006, com 3 ocorrências. Com base na análise dos totais pluviométricos 
anuais para as estações analisadas durante o período observado, é possível verificar a 

correspondência dos anos de maior ocorrência de eventos de inundação com os anos acima da 
média. Armond (2014), numa análise para toda cidade do Rio de Janeiro, também classifica o ano 

de 2010 como chuvoso, todavia, classifica 2006 como um ano habitual. Também foram 
observados eventos de inundação em anos definidos como secos por Armond (2014), no caso, 

1999, ou com valores abaixo da média para as estações da bacia do canal do Mangue, no caso dos 

anos de 2011, 2015 e 2016. Tais dados corroboram o entendimento de Armond (2014), o qual 
aponta a ocorrência de eventos extremos de precipitação também em anos tipicamente secos, por 

isso, a análise desses eventos deve ser feita considerando suas condicionantes individuais. 

Tabela 3 – Eventos de inundação analisados 

Data Locais atingidos Maré Volume total de 
chuva (mm) 

segundo estações 
por evento 

Intensidade 
máxima (mm/h) 

por estação 

Classificação de 
intensidade 

segundo sistema 
Alerta Rio 

14-15/01/1999 Rio de Janeiro Sem 
informação 

Tijuca – 52,7  
Grajaú – 52,1  

Tijuca – 14,1  
Grajaú – 13,7 

Chuva moderada 

27/01/2006 Zona Norte, Zona 
Oeste, Centro 

Quadrante 
Maré alta – 

3,9m 

Tijuca – 92,4  
Grajaú – 81,6  
São Cristóvão – 
106,2  

Tijuca – 64,6 
Grajaú – 61,8  
São Cristóvão – 
71,4 

Chuva muito 
forte 

16-17/04/2006 Sem dados 
específicos 

Sizígia 
Maré alta – 

4,1m 

Tijuca – 220,2 
Grajaú – 70,6 
São Cristóvão – 
45,8 

Tijuca – 31,0 
Grajaú – 23,6 
São Cristóvão – 9,6 

Chuva moderada 
à forte 

15/12/2006  Baixada 
Fluminense, Zona 

Norte 
(transbordamento 
do rio Maracanã) 

Quadrante 
Maré alta – 

3,5m 

Tijuca – 1,2 
Grajaú – 51 
São Cristóvão – 2,0 

Tijuca – 1,0 
Grajaú – 42 
São Cristóvão – 1,6 

Chuva fraca à 
forte 

06/03/2010  Sem dados 
específicos 

Quadrante 
Maré alta – 

1,0m 

Tijuca – 104,4 
Grajaú – 86,6 
São Cristóvão – 
52,4 

Tijuca – 58,4 
Grajaú – 48,6 
São Cristóvão – 
32,2 

Chuva forte à 
muito forte 
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14-17/03/2010 Sem dados 
específicos 

Sizígia 
Maré alta – 

3,9m 

Tijuca – 110,2 
Grajaú – 101,4 
São Cristóvão – 
123,0  

Tijuca – 27,0 
Grajaú – 28,8 
São Cristóvão – 
42,2 

Chuva forte 

05-06/04/2010  Zona Norte 
(transbordamento 
do rio Maracanã), 
Zona Sul e outros 

Quadrante 
Maré alta – 

3,8m 

Tijuca – 329,0 
Grajaú – 264,4 
São Cristóvão – 
235,8 

Tijuca – 40,4 
Grajaú – 49,2 
São Cristóvão – 
46,6 

Chuva forte 

26-27/10/2010 Sem dados 
específicos 

Sizígia 
Maré alta – 

4,3m 

Tijuca – 88,4 
Grajaú – 53,4 
São Cristóvão – 
54,2 

Tijuca – 23,4 
Grajaú – 15,2 
São Cristóvão – 
12,2 

Chuva moderada 

05/12/2010 Sem dados 
específicos 

Sizígia 
Maré alta – 

4,2m 

Tijuca – 77,2 
Grajaú – 85,8 
São Cristóvão – 
85,8  

Tijuca – 49,6 
Grajaú – 58,2 
São Cristóvão – 
58,2 

Chuva forte à 
muito forte 

24-26/04/2011 Zona Norte 
(ênfase na Tijuca) 

Quadrante 
Maré alta – 

1,0m 

Tijuca – 308,2 
Grajaú – 242,4 
São Cristóvão – 
342,0 
Tijuca/Muda –
202,4 

Tijuca – 60,4 
Grajaú – 55,8 
São Cristóvão – 
99,6 
Tijuca/Muda – 67,4 

Chuva muito 
forte 

31/01/2015 Zonas Norte, Sul e 
Oeste, Subúrbio 

Quadrante 
Maré alta – 

1,1m 

Tijuca – 57,6 
Grajaú – 48,6 
São Cristóvão – 
65,4 
Tijuca/Muda – 29,2 

Tijuca – 41,2 
Grajaú – 36,4 
São Cristóvão – 
39,6 
Tijuca/Muda – 27,2 

Chuva forte 

12/03/2016 Zona Norte 
(ênfase para o 

Maciço da Tijuca), 
Zonas Oeste e Sul, 

Subúrbio 

Sizígia 
Maré alta – 

3,9m 

Tijuca – 156,4 
Grajaú – 125,0 
São Cristóvão – 
139,4 
Tijuca/Muda – 86,0 

Tijuca – 86,4 
Grajaú – 84,4 
São Cristóvão – 
89,6 
Tijuca/Muda – 49,8 

Chuva forte à 
muito forte 

09/12/2016 Sem dados 
específicos 

Quadrante 
Maré alta – 

1,1m 

Tijuca – 27,2 
Grajaú – 39,4 
São Cristóvão – 
40,2 
Tijuca/Muda –47,2 

Tijuca – 14,2 
Grajaú – 23,2 
São Cristóvão – 
25,6 
Tijuca/Muda –31,4 

Chuva moderada 
à forte 

 

Os eventos selecionados ocorreram em diversas condições de maré, com valores de maré 

alta que variaram de 1,0 a 4,3 metros.  
A distribuição espacial da precipitação na área de estudo em cada evento é heterogênea 

(Tabela 3). Logo, a definição da intensidade e total pluviométrico mínimos associados à ocorrência 
de inundações foi pautada no entendimento de que todas as estações representam áreas da bacia 

que contribuem para a ocorrência de transbordamentos de rios e canais no seu baixo curso. 
Portanto, foi considerado sempre o maior valor do evento. Assim, o total pluviométrico mínimo  

foi de 47,2mm em dezembro de 2016. E a intensidade mínima foi de 14,1 mm/h em janeiro de 

1999, ou seja, a menor intensidade máxima de precipitação na bacia.  
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4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os dados indicam que a condição de maré, isoladamente, não é decisiva no processo de 

inundação da bacia do canal do Mangue. Todavia, a combinação de chuvas moderadas com marés 

(astronômicas ou meteorológicas) altas elevadas pode gerar transbordamentos nos rios do baixo 
curso da bacia. 

É importante destacar que todas as áreas de coleta de dados pluviométricos apresentam 
similar importância para a análise de ocorrência de inundações no baixo curso da bacia devido 

suas características geomorfológicas. 
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