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RESUMO 

 

 

A urbanização é caracterizada pelo adensamento populacional que necessita cada 

vez mais de infraestrutura e serviços para que possa se estabelecer no espaço. 

Estes alteram significativamente o ciclo hidrológico, principalmente no que se refere 

à infiltração, ao escoamento superficial, e na qualidade das águas, pois geralmente 

é realizada sem planejamento adequado, vindo a causar grandes impactos 

socioambientais, dentre eles, as inundações urbanas, foco deste trabalho. Nesse 

contexto, este trabalho propõe-se analisar a urbanização de Itaboraí e seus efeitos 

na drenagem urbana, tendo como estudo de caso a Comunidade do Rato Molhado, 

localizada na área urbana do município, na bacia do Rio Várgem. Para tanto, 

objetivou-se avaliar os aspectos ambientais físicos e socioeconômicos do município, 

apresentando medidas contra as inundações urbanas. Fez-se uma pesquisa 

bibliográfica a fim de obter algum referencial teórico do assunto, e trabalho de 

campo para a leitura da paisagem, com visita a Comunidade e entrevista aberta com 

moradores a respeito das inundações e dos problemas enfrentados. A Comunidade 

é representada pelo aglomerado subnormal com 132 domicílios em condições 

precárias, e desprovida de infraestrutura e serviços básicos de saneamento para 

atender aos 420 moradores. Ficou evidente que as intervenções no espaço urbano 

necessitam de políticas públicas integradas e preocupadas com o uso e a ocupação 

racional e sustentável do espaço, onde estas interferências influenciam 

sobremaneira na drenagem urbana, com o acréscimo (cerca de sete vezes) no 

escoamento superficial influenciam as inundações. É fundamental buscar um 

desenvolvimento urbano sustentável no intuito de minimizar os efeitos da 

urbanização sobre a drenagem para tão próximo quanto possível dos parâmetros da 

pré-urbanização, fazendo o controle integrado da bacia hidrográfica, assim como, 

um planejamento sistêmico e uma análise integrada do espaço; investimento 

racional do dinheiro público e educação ambiental. Para isso, é fundamental a 

participação de toda sociedade na elaboração e na fiscalização das políticas 

públicas que interferem sobremaneira no cotidiano das pessoas e no ambiente como 

um todo. 

Palavras-chaves: Desenvolvimento urbano. Inundações urbanas. Educação 
ambiental. 



ABSTRACT 

 

Urbanization is characterized by population densification that increasingly needs 

infrastructure and services to establish itself in space. These significantly alter the 

hydrological cycle, especially with regard to infiltration, runoff, and water quality, as it 

is usually performed without proper planning, causing major social and environmental 

impacts, including urban flooding, focus of this work. In this context, this paper 

proposes to analyze the urbanization of Itaboraí and its effects on the urban 

drainage, having as case study the Community of the Rato Molhado, located in the 

urban area of the municipality, in the Várgem river basin. To this end, the objective 

was to evaluate the physical and socioeconomic environmental aspects of the 

municipality, presenting measures against urban flooding. A bibliographic research 

was done in order to obtain some theoretical reference of the subject, and fieldwork 

for the reading of the landscape, visiting the community and open interview with 

residents about the floods and the problems faced. The Community is represented by 

the subnormal cluster with 132 households in precarious conditions, and lacking 

infrastructure and basic sanitation services to serve the 420 residents. It is evident 

that interventions in urban space need integrated public policies concerned with the 

rational and sustainable use and occupation of space, where these interferences 

greatly influence urban drainage, with the increase (about seven times) in runoff 

influences floods. It is essential to pursue sustainable urban development in order to 

minimize the effects of urbanization on drainage as close as possible to pre-

urbanization parameters, making integrated river basin control as well as systemic 

planning and integrated space analysis; rational investment of public money and 

environmental education. For this, the participation of all society in the elaboration 

and supervision of public policies that greatly interfere in people's daily lives and in 

the environment as a whole is fundamental. 

 

Keywords: Urban Development. Urban flooding. Environmental education. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 O crescimento da urbanização brasileira se intensificou a partir da segunda 

metade do século XX e está relacionado ao abandono das atividades das áreas 

rurais por questões econômicas. Esse fenômeno causa um grande impacto social e 

ambiental nos espaços urbanos devido às decisões políticas ineficazes de 

parcelamento, uso e ocupação do solo, que provoca a ocupação de áreas de risco e 

o aumento da área impermeabilizada vindo a favorecer as inundações urbanas. De 

acordo com Tucci (2008): 

O planejamento urbano é realizado para a cidade ocupada pela população 
de renda média e alta. Para áreas ilegais e públicas, existe invasão e a 
ocupação ocorre sobre áreas de risco como de inundações e de 
escorregamento, com frequentes mortes durante o período chuvoso. Parte 
importante da população vive em algum tipo de favela. Portanto, existe a 
cidade formal e a informal. A gestão urbana geralmente atinge somente a 
primeira. (TUCCI, 2008 p. 99). 
 

 O município de Itaboraí, localizado na Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro, está desde 2006 vivenciando uma grande transformação no seu sítio 

urbano com o advento do Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro 

(COMPERJ) e a implantação de um empreendimento dessa envergadura alterou 

significativamente a dinâmica do município, promovendo uma transformação tanto 

social quanto ecológica, representado pelo crescimento populacional e industrial, e 

consequentemente, o aumento da demanda por infraestrutura e serviços, como 

também, mudanças no uso e ocupação do solo com influências na dinâmica fluvial. 

O déficit no balanço hídrico apresentado no Atlas Brasil da ANA, aponta a influência 

do crescimento populacional em razão da instalação do COMPERJ e do Arco 

Metropolitano para o aumento considerável da demanda de água do sistema 

Imunana/Laranjal. 

 A hipótese é que o crescimento imobiliário influenciado pela vinda do 

COMPERJ aumentou a área impermeabilizada do solo, a quantidade de lixo, esgoto 

e sedimentos lançados nos Rios, agravando ainda mais as ocorrências de 

inundações causando danos materiais, humanos e ambientais, pois a inundação foi 

tratada como fenômeno natural de transbordamento do Rio, sejam pelas ocupações 

irregulares, seja em decorrência de processo do ciclo hidrológico. Os transtornos 

causados têm um cunho socioambiental, por se tratar de modificações antrópicas no 
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sítio urbano, com impacto na drenagem. Estes impactos, seja pela falta de 

planejamento por parte do gestor municipal, sejam pela ocupação de áreas 

impróprias a moradia, seja a questão da educação ambiental, causam transtornos 

significativos ao ambiente. 

 Itaboraí está inserida na Região Hidrográfica da Baia de Guanabara (RH-V), 

e os Rios mais expressivos do município encontram-se nas bacias do Caceribú e do 

Macacu, com destaque para os Rios Macacu, Caceribú, Aldeia, Tingidor e o Rio 

Várgem. 

 O trabalho tem por objetivo geral analisar a urbanização de Itaboraí e seus 

efeitos na drenagem urbana, tendo como estudo de caso a Comunidade do Rato 

Molhado, localizada na área urbana do município, na bacia do Rio Várgem. A 

Comunidade ocupa uma área de 40.063 m², 132 domicílios e uma população 

residente de 420 habitantes (Censo 2010). Ocupam uma área de risco ambiental 

sujeita às inundações urbanas. É identificada pela Prefeitura de Itaboraí como local 

crítico, relacionados a problemas socioeconômicos, de infraestrutura, de violência, e 

os problemas relacionados à inundação.  

 O trabalho se propõe como objetivo específico (1) avaliar os aspectos 

ambientais físicos, e (2) socioeconômicos do município, como também, (3) avaliar o 

caso da comunidade do Rato Molhado, e (4) apresentar medidas contra as 

inundações urbanas e práticas de manejo. 

 
Figura 1 - Localização do Município de Itaboraí e da área de estudo. 

 
Fonte: Base cartográfica do IBGE, imagem da ESRI disponível na base de dados do Software ArcGis. 
Autor: Emerson Maia Barbosa, 2019. 
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  O trabalho envolveu uma pesquisa bibliográfica a fim de obter um referencial 

teórico do assunto com consultas de dados da ANA, da CPRM, do DRM, do IBGE, 

do INPE, e da Prefeitura do Município, para uma contextualização dos aspectos 

geográficos do município. Foi realizado trabalho de campo para a leitura da 

paisagem, com visita a Comunidade do Rato Molhado e entrevista aberta com 

moradores a respeito das inundações e dos problemas enfrentados. 

 O trabalho está dividido em quatro capítulos. No primeiro descreve a 

metodologia utilizada; no segundo capítulo foram abordados os aspectos 

geoambientais que influenciam na drenagem urbana; no terceiro capítulo foram 

apresentados os resultados, que se dividem em três subitens: aspectos ambientais 

físicos de Itaboraí, aspectos socioeconômicos de Itaboraí, e o caso do Rio 

Várgem/Comunidade do Rato Molhado. No quarto capítulo tratou-se das medidas 

contra as inundações urbanas e práticas de manejo. 

 

 

CAPÍTULO 1 

METODOLOGIA 

 

 

 O trabalho envolveu uma compilação de dados primários obtidos na entrevista 

aberta com os moradores, e secundários alcançados nas leituras de publicações e 

fontes jornalísticas, para contextualizar de uma maneira teórica, o fenômeno da 

urbanização no município de Itaboraí e suas influências na drenagem urbana. 

 O município de Itaboraí encontra-se distante 45 km da capital do Estado. 

Possui um território de 430 km² dividido em oito distritos, faz limite com Guapimirim, 

São Gonçalo, Cachoeiras de Macacu, Tanguá e Maricá, e uma densidade 

demográfica de 507 hab/km². 

 Em princípio, fez-se uma caracterização do município através de seus 

aspectos históricos, geográficos e socioeconômicos, utilizou-se de uma coletânea 

bibliográfica de publicações técnicas, encontrada tanto em acervos físicos, quanto 

em bancos de dados eletrônicos de diversas instituições. Entre as publicações que 

esclarece o tema deste trabalho e salientam as formas de representação e 

potencialidades dos Rios, o seu significado, a importância dos ambientes fluviais, a 

ocupação desordenada dos leitos fluviais, a degradação ambiental, e as medidas de 



13 

 

controle contra inundações, destacam-se: Christofoletti (1980), Almeida (2007), 

Tucci (1995, 2008), Nacif (2009), Bernardes (2010), Cunha (2015), e Netto (2015). 

Entre os bancos de dados eletrônicos utilizados para a análise dos aspectos 

históricos e socioeconômico, utilizou-se de dados do IBGE (1940, 2010, 2016) que 

gerou um gráfico para uma interpretação visual dos dados.  

 Para a apresentação dos aspectos ambientais físicos de Itaboraí, foram 

confeccionados mapas temáticos da geologia, geomorfologia, declividade, padrões 

de relevo e drenagem, utilizando-se de ferramentas de geoprocessamento com a 

utilização do Software ArcGis, disponível no laboratório de informática do Instituto de 

Geociências, e arquivos em formato Shapefile das seguintes instituições: ANA, 

CPRM, DRM, INPE, IBGE, e Prefeitura Municipal de Itaboraí. 

 O mapeamento das áreas susceptíveis à inundação foi realizado segundo a 

CPRM (2014), que se apoia nas características geológicas, topográficas e 

morfológicas das bacias, que tendem a favorecer o transbordamento do nível d’água 

por ocasião de chuvas intensas. Afirma que foi realizada em três etapas, onde 

primeiramente se fez a análise morfométrica do padrão de drenagem e do relevo, 

uma vez que refletem algumas propriedades do terreno, como infiltração e deflúvio 

das águas das chuvas, e expressam estreita correlação com a litologia, estrutura 

geológica e formação superficial dos elementos que compõem a superfície terrestre; 

Depois se aplicou o modelo HAND para a espacialização da inundação nas planícies 

e terraços. Finalmente, a integração e recorte nas áreas de planícies e terraços, 

condizentes com a integração dos resultados obtidos nas etapas anteriores, 

finalizando-se o zoneamento da suscetibilidade a inundações no âmbito da área 

mapeada (CPRM, 2014). 

 Para a definição e delimitação das Áreas de Preservação Permanente (APP) 

e o zoneamento das Faixas Marginais de Proteção (FMP) pesquisou-se as 

legislações pertinentes, representadas pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA, 

2010) e pela Lei Municipal de Itaboraí nº 823 de 16 de janeiro de 1986 que regula o 

zoneamento do município. Foi gerada uma figura a partir do Software Arcgis 10.4 

que apresenta a FMP de 15 m calculada com a ferramenta de geoprocessamento 

Buffer. 

 Os dados referentes à precipitação foram reunidos e produzidos pelo Serviço 

Geológico do Brasil (CPRM) que são disponibilizados na sua página na Internet do 

Projeto Atlas Pluviométrico do Brasil, que reúne, consolida e organiza as 
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informações sobre chuvas da rede hidrometeorológica nacional, destacando-se as 

relações IDF (Intensidade-Duração-Frequência), em que foram estimadas as médias 

das precipitações a partir das isoietas das médias mensais de uma série histórica de 

1977 a 2006. 

 Para a compreensão das inter-relações dos processos envolvidos nas 

inundações urbanas no município, fez-se uma análise da influência da urbanização 

sobre a drenagem das águas pluviais, a partir do estudo dos fatores condicionantes 

(relacionados com as características geológicas, topográficas e morfológicas); e 

desencadeantes relacionadas à precipitação e ao estado anterior do ambiente.

 Quanto às medidas de controle contra as inundações urbanas, estas foram 

classificadas segundo Tucci (2008) em medidas estruturais (diques, barragens, 

canalização, e outras obras hidráulicas) e não estruturais (regulamentação do uso e 

ocupação do solo, educação ambiental, sistema de alertas e seguros), a fim de 

minimizar os efeitos das inundações urbanas. Tomaram-se como base os Sistemas 

de Drenagem Sustentável (Sustainable Drainage Systems - SUDS), que buscam 

reduzir o escoamento superficial proveniente da urbanização, utilizando-se de 

pequenas unidades de controle das águas pluviais espalhadas pela bacia 

hidrográfica, de forma a manter as características hidrológicas, tão próximo quanto 

possível das condições anteriores à ocupação.  

  Foi realizado em 03/09/2018 um trabalho de campo, que foi precedida de uma 

reunião para debater o planejamento, propósito e logística. Utilizou-se de cartas 

topográficas de Maricá (SF-23-Z-B-V-3) e Itaboraí (SF-23-Z-B-V-1) elaboradas pelo 

DSG/EB com escala de 1:50.000 disponíveis na biblioteca da UFF, aparelho GNSS 

Garmin Etex Vista H, caderneta de campo, e aparelhos para registro fotográfico 

digital do local, a fim de compor um acervo de dados da área de estudo de caso. 
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CAPÍTULO 2 

ASPECTOS AMBIENTAIS QUE INFLUENCIAM NA DRENAGEM URBANA   

 

 

 Este capítulo faz uma análise sistêmica dos principais aspectos ambientais 

que influenciam na drenagem das águas pluviais na cidade.    

 Foram abordadas as formas de representação e potencialidades dos Rios, 

onde se verificou uma mudança significativa na importância com os ambientes 

fluviais, tanto pela ocupação irregular e desordenada de seus leitos, quanto na 

degradação ambiental, representadas por modificações empreendidas na bacia de 

drenagem, pelo aporte de contaminantes, e pelo empobrecimento da fauna e da 

flora. 

 As inundações urbanas estão relacionadas tanto a fatores condicionantes, 

quanto desencadeantes (Figura 2), como também, às interferências antrópicas no 

sítio urbano vindo a altera o ciclo hidrológico. Dessa forma, os aspectos físicos da 

bacia de drenagem e o padrão de uso e cobertura, condicionam o fenômeno da 

inundação; assim como as características do clima e condição de saturação da 

bacia desencadeiam os fatores para as ocorrências das inundações, causando 

muitas vezes, danos socioambientais.  

 

Figura 2 - Fatores ambientais que influenciam na drenagem urbana.  

 
Elaborado por: Emerson Maia Barbosa, 2019. 
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 2.1 Instalações nas Bacias de Drenagem  

 De acordo com Almeida (2007), desde que o homem deixou de ser nômade e 

passou a se instalar nas várzeas dos Rios, riachos, e lagos, praticando a agricultura 

como forma mais segura de obtenção de alimentos, que os ambientes fluviais foram 

ocupados. Foi a região escolhida para a instalação das primeiras civilizações, por 

oferecer diversos recursos, desde o abastecimento de água para beber, para 

irrigação, servindo também para o transporte e o comércio (ALMEIDA, 2007). 

 Conforme Netto (2015) Bacia de Drenagem é a área da superfície terrestre 

que drena água, sedimentos e materiais dissolvidos de um rio principal e de seus 

afluentes, para uma saída comum, num determinado ponto de um canal fluvial 

(exutório). Têm seus limites nos interflúvios, que servem de divisores de drenagem, 

e podem apresentar diferentes formas e tamanhos variados, podendo ser 

subdivididas, dependendo do ponto de saída considerado ao longo do canal 

(NETTO, 2015). Deve ser estudada a partir de uma análise sistêmica, uma vez que 

mantém uma inter-relação dinâmica e aberta com o clima, solo, vegetação. 

Acrescenta ainda: 

A bacia de drenagem, enquanto uma unidade hidrogeomorfológica, constitui 
um exemplo típico de sistema aberto na medida em que recebe impulsos 
energéticos das forças climáticas atuantes sobre sua área e das forças 
tectônicas subjacentes, e perde energia por meio da água, dos sedimentos, 
e dos solúveis exportados pela bacia no seu ponto de saída. (...) assim, 
mudanças externas no suprimento de energia e massa conduzem a um 
auto ajuste das formas e dos processos, de modo a ajustar essa mudança. 
(...) há uma interdependência por meio do sistema (NETTO, 2015 p.97-100). 

  

 A relação do homem com os ambientes fluviais, especificamente os 

suscetíveis às inundações urbanas, transcorre aos fenômenos internos e externos 

da terra, que atingem indiscriminadamente todas as pessoas dentro do raio da ação 

do fenômeno, ocasionando perdas humanas e materiais. É certamente mais seletivo 

quanto aos locais de ocorrências e quanto às vítimas, pois ocorrem principalmente 

nas várzeas dos Rios, propícias à inundação, estando ocupada por uma parcela da 

população selecionada pelo valor das terras e por práticas socioeconômicas. A 

relação do uso e da ocupação do solo urbano, principalmente das áreas de risco 

ambiental deve ser entendida pelo viés do trabalho e da renda (ALMEIDA, 2007). 

 A relação harmônica do homem com a natureza dos ciclos hidrológicos 

mudou significativamente com o passar dos séculos, passando da fase da 

adaptação, para a fase da total negligência da sua importância para a manutenção 
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da vida das espécies1 (ALMEIDA, 2007). O caráter natural das inundações ganha 

novos significados, principalmente no período das revoluções industriais. De acordo 

com Bernardes e Ferreira (2010), essa relação sociedade-natureza até o século XIX 

funcionava sob a concepção de uma natureza objeto, fonte ilimitada de recursos à 

disposição do homem, e somente a partir do final da Segunda Guerra Mundial que a 

questão ambiental emergiu, promovendo importantes mudanças na visão do mundo. 

(BERNARDES e FERREIRA, 2010 p. 17-42).  

 A inundação da planície fluvial faz parte do ecossistema fluvial natural, onde o 

Rio temporariamente ocupa seus leitos menores, de vazantes, maiores, e 

excepcionais. Para Almeida (2010):  

Os Rios são ambientes historicamente atrativos à ocupação humana, no 
entanto, nas cidades, principalmente aquelas localizadas nos países em 
desenvolvimento, os ambientes fluviais se configuram entre os espaços 
mais degradados, desvalorizados e/ou até mesmo negados pela sociedade, 
em razão de uma mudança paradigmática, que fez com que os Rios 
deixassem de serem ambientes atrativos, para se tornar receptáculos dos 
excrementos da sociedade. 
Além disso, num contexto extremamente desigual em que se transformaram 
as cidades, as margens dos Rios se tornaram a alternativa de acesso à 
terra urbana e a possibilidade da posse de uma moradia, de um contingente 
crescente e numeroso de pobres urbanos (ALMEIDA, 2010 p. 22). 

  

 De acordo com Christofoletti (1980, Figura 3):  

Os leitos fluviais correspondem aos espaços que podem ser ocupados pelo 
escoamento das águas, e no que tange ao perfil transversal nas planícies 
de inundação, podemos distinguir o leito de vazante que está incluído no 
leito menor e é utilizado para o escoamento das águas baixas; o leito 
menor, que é bem delimitado, encaixado entre as margens geralmente bem 
definidas; o leito maior que é regularmente ocupado pelas cheias pelo 
menos uma vez por ano; e o leito excepcional por onde correm as cheias 
mais elevadas (CHRISTOFOLETTI, 1980 p. 83). 

 

                                            
1
 Fases paradigmáticas da relação sociedade com o rio ao longo do tempo: Fase do temor e de 

sacralização, fase da harmonia e ajustamento, fase de controle e domínio, fase de degradação e 
sujeição, fase de recuperação ou sustentabilidade. Fonte: ALMEIDA, Lutiene Queiroz de. (2007). 
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Figura 3 - Tipos de leitos fluviais.  

 
Fonte: Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Disponível em: 
<http://www.rc.unesp.br/igce/aplicada/ead/interacao/inter11.html> Acessado em 09/10/2018. 
 

 

 2.2 Ocupações das Faixas Marginais de Proteção (FMP) 

 De acordo com o Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro (INEA), as 

faixas marginais de proteção (FMP) são: 

Faixas de terra às margens de Rios, lagos, lagoas e reservatórios d’água, 
necessárias à proteção, defesa, conservação e operação de sistemas 
fluviais e lacustres. Essas faixas de terra são de domínio público e suas 
larguras são determinadas em projeção horizontal, considerados os níveis 
máximos de água (NMA), de acordo com as determinações dos órgãos 
federais e estaduais (Lei Estadual nº 1.130/87) (INEA, 2010 p. 9). 

 

 São consideradas áreas “Non aedificanti”, onde não podem ser erguidas 

construções em virtude tanto da proteção do ambiente quanto da própria segurança 

das edificações e das pessoas que nelas habitam ou delas fazem uso (INEA, 2010).  

 A demarcação da FMP visa proteger não apenas a qualidade ambiental, mas 

também a vida das pessoas, uma vez que as margens de Rios e lagoas estão 

permanentemente sujeitas a enchentes, provocadas pelo transbordo natural em 

períodos de chuva e agravadas pela impermeabilização do solo, o que pode colocar 

em risco as ocupações irregulares. É feita após um exame do corpo hídrico, de seus 

fluxos, da probabilidade de alteração da configuração de suas margens, segundo a 

média máxima de maior vazão em determinado tempo. O INEA adota a vazão de 

cheia recorrente em 10 anos (INEA, 2010). 
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 No Estado do Rio de Janeiro o estabelecimento da largura da FMP (Figura 4), 

é regido pela Portaria nº 324/2003, que em seu artigo 1º, estabelece as larguras 

mínimas ao longo de qualquer curso d’água desde seu nível mais alto, sendo:  

De 30 metros para os cursos d’água de menos de 10 metros de largura; de 
50 metros para os cursos d’água que tenham de 10 a 50 metros de largura; 
de 100 metros para os cursos d’água que tenham de 50 a 200 metros de 
largura; de 200 metros para os cursos d’água que tenham de 200 a 600 
metros de largura; de 500 metros para os cursos d’água que tenham largura 
superior a 600 metros; ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d’água 
naturais ou artificiais (utilizar a largura mínima existente, 30 metros do nível 
mais alto); nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados “olhos 
d’água”, qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 
50 metros de largura; nas restingas, como fixadoras de dunas ou 
estabilizadoras de mangues; nas bordas de tabuleiros ou chapadas, a partir 
da linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 metros em 
projeções horizontais (INEA, 2010 p. 14). 

 

Figura 4 - Delimitação das áreas das Faixas Marginais de Proteção.  

 
Fonte: INEA, 2010. Disponível em: 
<http://www.inea.rj.gov.br/cs/groups/public/documents/document/zwff/mde0/~edisp/inea_014685.pdf> 
Acessado em 09/10/2018. 
 

 As ocupações de áreas de proteção permanente (APP) são bem anteriores 

aos projetos de demarcação de FMP adotado atualmente. De acordo com o INEA, 

para um entendimento dessa situação, há a necessidade de uma revisão da 

legislação, que passou a contemplar as concepções ambiental e urbanística: 

O Código de Águas (Decreto nº 24.643/1934) estipulou uma faixa de 15 
metros de largura a cada margem do curso d’água como área non 
aedificandi. O objetivo da lei era mais uma questão administrativa do que 
ambiental. Determinava a criação de servidões de trânsito para os agentes 
da administração pública em 10 metros nos terrenos localizados às 
margens de correntes não navegáveis ou flutuáveis e faixa de 15 metros, 
contados a partir do ponto médio de cheias, nos terrenos banhados por 
correntes navegáveis. 
A Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei nº 6.766/79) estabeleceu como 
área uma faixa de 15 metros de largura ao longo de todos os corpos 



20 

 

hídricos que cortassem terrenos a serem loteados ou que fossem objeto de 
condomínios. 
Esta lei repetiu os limites do Código de Águas. O Código Florestal (Lei nº 
4.771/65) fixou uma faixa de 5 metros (INEA, 2010). 

 

 No município de Itaboraí, de acordo com a Lei municipal nº 823 de 16 de 

janeiro de 1986 que regula o zoneamento do município, no seu Artigo 53 nos diz:  

Será considerada “non aedificanti” uma faixa de 15 metros situados à 
margem das águas correntes e dormentes, visando uma preservação 
ressalvada e observada as exigências constantes que regem os terrenos de 
Marinha. (Lei municipal nº 823, de 16/01/1986 fl. 11-12). 

 

 2.3 Modificações Antropogênicas nas Bacias de Drenagem 

 Quanto às influências da atividade humana nas bacias de drenagem, Cunha 

(2015) as divide em dois tipos, as que se referem diretamente às modificações no 

canal para o controle ou alteração da vazão, e a outra, que estão relacionadas a 

influências indiretas, fora da área dos canais, mas que modificam o comportamento 

da descarga fluvial, como o uso indevido do solo, o desmatamento, a construção de 

prédios e a urbanização (CUNHA, 2015). 

 As modificações através da canalização e retificação das drenagens, do 

estrangulamento da seção longitudinal do Rio, da modificação da seção transversal 

do Rio, da sobrecarga da drenagem secundária (telhados, calçadas, pátios, 

estradas), da impermeabilização do solo, ocasionam novas respostas hidrológicas, 

contribuindo significativamente para novos estados de equilíbrio de uma bacia 

hidrográfica, produzindo inundações, com amplitudes mais elevadas (CUNHA, 

2015). 

 Além dos impactos sobre o escoamento superficial a consequente diminuição 

da infiltração de atributos quantitativos, há também os impactos de atributos 

qualitativos das inundações urbanas, como o aumento da produção de sedimentos, 

a degradação da água com o despejo do esgoto e o descarte de resíduos, 

interferindo sobremaneira a dinâmica fluvial. Para Almeida:  

Um Rio urbano diz respeito àquele que foi alvo de modificações 
significativas em sua forma, em sua dinâmica e em seus componentes 
geoambientais ao longo do processo de urbanização, com aproveitamento 
ou não de suas potencialidades socioeconômicas, paisagísticas e 
socioambientais (ALMEIDA, 2010 p. 31). 

 

 Tucci (2008) (Figura 5) corrobora com as proposições, e diz que os cursos 

hídricos situados nos perímetros urbanos têm seus regimes alterados, devido 
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principalmente às intervenções antrópicas, e a medida que a urbanização evolui, 

ocorrem os seguintes impactos: 

 Aumento das vazões máximas em até sete vezes e da sua frequência 
em virtude do aumento da capacidade de escoamento através de condutos 
e canais e impermeabilização das superfícies; 
 Aumento da produção de sedimentos, devido a falta de proteção das 
superfícies e à produção de resíduos sólidos; 
   A deterioração da qualidade da água superficial e subterrânea, em 
razão de lavagem das ruas, transporte de material sólido e de ligações 
clandestinas de esgoto cloacal e pluvial. 
 Devido à forma desorganizada de implantação da infraestrutura 
urbana, tais como: (a) pontes e taludes de estradas que obstruem o 
escoamento; (b) redução de seção de escoamento por aterros de pontes e 
para construção em geral; (c) deposição e obstrução de Rios, canais e 
condutos por lixões e sedimentos; (d) projetos e obras de drenagem 
inadequadas, com diâmetros que diminuem para jusante, drenagem sem 
esgotamento, entre outros (TUCCI, 2008 p. 106). 

 
 

Figura 5 - Hidrograma de bacia rural e depois de urbanizada demostrando o 
aumento da vazão máxima.  

 
Fonte: TUCCI, 2008. 

 

 2.4 Produção de Resíduos Sólidos (Lixo) 

 De acordo com Tucci (2008), tanto os sedimentos gerados pela erosão do 

solo em razão do efeito da precipitação e do sistema de escoamento, quanto os 

resíduos sólidos produzidos pela população interferem na drenagem urbana. 

 Para o autor, são observados alguns estágios distintos da produção de 

material sólido na drenagem urbana, como seguem: 
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a) estágio de pré-desenvolvimento: a bacia hidrográfica naturalmente 
produz uma quantidade de sedimentos transportada pelos Rios em razão 
das funções naturais do ciclo hidrológico; 
b) estágio inicial de desenvolvimento urbano: quando ocorre modificação da 
cobertura da bacia, pela retirada da sua proteção natural, o solo fica 
desprotegido e a erosão aumenta no período chuvoso, aumentando 
também a produção de sedimentos.  
c) estágio intermediário: parte da população está estabelecida, ainda existe 
importante movimentação de terra por causa de novas construções.  Em 
virtude da população estabelecida, existe também uma parcela de resíduos 
sólidos que se soma aos sedimentos; 
d) estágio de área desenvolvida: nessa fase praticamente todas as 
superfícies urbanas estão consolidadas, resultando numa produção residual 
de sedimentos em razão das áreas não impermeabilizadas, mas a produção 
de lixo urbano chega ao seu máximo com a densificação urbana (TUCCI, 
2008 p. 107). 

 

 2.5 Urbanização 

 O Brasil até a década de 70 possuía pouco mais da metade da população 

morando em cidades e vilas, já no século XXI apresenta 84,36% morando em áreas 

urbanas (Figura 6). Na Região sudeste do país, onde se concentra a maioria das 

indústrias e que apresenta os maiores índices econômicos, essa taxa de 

urbanização chega a 92,05% (IBGE, 2010). 

Figura 6 - Série histórica da taxa de urbanização brasileira. 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1940-2010. Autor: Emerson Maia Barbosa, 2019. 

  

 De acordo com Tucci (1995): 

A urbanização tem a tendência de ocorrer de jusante para montante, face 
às características topográficas da região. Quando o município não planeja 
os impactos da drenagem secundária de novos empreendimentos (telhados, 
calçadas, condutos) sobre a macrodrenagem (Rios, córregos), que vem a 
acarretar o aumento da vazão máxima do Rio em um curto período, 
ocorrem as inundações das áreas mais antigas (TUCCI, 1995 p. 19). 
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 Para o autor, o setor público trata os recursos hídricos de forma setorizada, 

cabendo aos mais diversos órgãos públicos e privados, a responsabilidade sobre os 

variados usos da água (navegação, geração de energia, abastecimento, tratamento, 

esgoto), sem uma interação na administração e no controle (TUCCI, 1995). 

 Poucos municípios dispõem de um Plano Diretor, sobretudo algum que 

contemple um plano de drenagem, a fim conhecer os efeitos da urbanização no 

escoamento superficial, e seus impactos gerados nas áreas suscetíveis às 

inundações.   

 Quanto a avaliação do Plano Diretor do Município estudos afirmam que: “são 

genéricas as diretrizes do desenvolvimento econômico e social do município. 

(NACIF, 2009)”.  

 Em 2018 um novo Plano Diretor foi elaborado pela equipe técnica da 

Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Itaboraí, posteriormente foi levada 

para apreciação e votação pela Câmera Municipal do município, e está aguardando 

sua aprovação e posteriormente sua divulgação.2 

 

 
CAPÍTULO 3 

RESULTADOS 

 

 

 O capítulo apresenta os aspectos ambientais físicos, socioeconômicos do 

município de Itaboraí, e a Comunidade do Rato Molhado, onde se fez a 

contextualização das características geográficas encontradas com o fenômeno da 

urbanização e seus impactos na rede de drenagem urbana.  

 

 3.1 ASPECTOS AMBIENTAIS FÍSICOS DE ITABORAÍ 

 

  3.1.1 Traços da Geologia e da Geomorfologia 

 De acordo com o Serviço Geológico do Brasil (CPRM), o município de Itaboraí 

apresenta uma bacia sedimentar Cenozoica e cobertura colúvio-aluvionar de idade 

quaternária, constituindo áreas de deposição de sedimentos de origem fluvial e 

                                            
2
 Plano Diretor de Itaboraí. Disponível em: <https://www.itaborai.rj.gov.br/o-plano-diretor/> Acessado 

em: 16/02/2019. 
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marinhos; suas porções mais elevadas são formadas pelo Cinturão Orogénico do 

Atlântico de idade terciária (CPRM-RJ, 2019, Figura 7). 

 
Figura 7 - Unidades Morfoestruturais de Itaboraí, em destaque a bacia hidrográfica 
do Rio Várgem. 

 
Fonte: Unidades Morfoestruturais (CPRM, 2019). Autor: Emerson Maia Barbosa. 

  

 Conforme Ferrari (2001) a Geologia é formada por granitóides e a região está 

instalada no domínio da Faixa Ribeira, e também associado ao movimento do Rift 

Continental do Sudeste do Brasil (RCSB)3. Este movimento tectônico fez o 

soerguimento da Serra do Mar, da Mantiqueira e dos Maciços Litorâneos e a 

subsidência dos blocos adjacentes, dando origem a uma extensa área de planícies 

flúvio-marinhas.  

 Entre as áreas de planícies e as serras, o relevo é suavemente ondulado 

(Figura 8), com morros que raramente ultrapassam os 50 metros onde a drenagem 

dos cursos d’água converge para a Baía de Guanabara. (FERRARI, 2001, Figura 9). 

 

                                            
3
 O RCSB é uma depressão alongada e deprimida com pouco mais de 900 km de comprimento, de 

idade neoproterozóica, distante em média 70 km da linha da costa atual, desenvolvida entre as 
cidades de Tijucas do Sul-PR, e a área submersa defronte a Macaé-RJ. Zonas de cisalhamento 
neoproterozóicas de direção NE a EW, reativadas como falhas normais no Paleógeno e 
transcorrentes no Neógeno, ensejaram a instalação e deformação das bacias que compõem o RCSB. 
Fonte: Evolução Geológica do Rift Continental do Sudeste do Brasil. FERRARI et al., (2001). 
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Figura 8 - Declividade do Município de Itaboraí com destaque para a localização dos 
distritos. 

 
Fonte: CPRM, 2018. Classificação da declividade segundo a EMBRAPA, 2018. Autor: Emerson Maia 
Barbosa.  
 

 
Figura 9 - Padrões do Relevo de Itaboraí.  

 
Fonte: CPRM, 2019. Autor: Emerson Maia Barbosa.  
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 A porção de seu território que é voltada para a Baía de Guanabara, compõe, 

em conjunto com os municípios de Magé e Guapimirim, a APA de Guapimirim, uma 

Unidade de Conservação de uso sustentável voltada para a preservação e 

conservação de remanescentes dos manguezais (Agenda 21-COMPERJ). 

 De acordo com o Serviço Geológico do Estado do Rio de Janeiro (DRM-RJ, 

2019), o movimento tectônico fez surgir também uma das menores bacias 

sedimentares do mundo, a bacia calcária de São José de Itaboraí. Acrescenta que: 

Esta bacia tem forma aproximadamente elíptica e cerca de 1.000 metros de 
comprimento por 500 m de largura. Apesar das reduzidas dimensões, 
destaca-se como um importante sítio paleontológico nacional por ter 
preservado o mais antigo registro fóssil de aproximadamente 60 milhões de 
anos. No local foram coletados milhares de fósseis de animais 
(gastrópodes, mamíferos, aves, répteis e anfíbios) e vegetais. Destacam-se 
também os relevantes estudos arqueológicos através dos registros da 
ocupação primitiva na bacia, onde foram encontrados artefatos 
confeccionados há 8.100 anos antes do presente (DRM-RJ, Projeto 
Caminhos Geológicos) Disponível em: 
< http://www.drm.rj.gov.br/index.php/downloads/category/59-itaborai> 
Acessado em: 04/06/2019. 

 

 Destaca também que a Companhia Nacional de Cimento Portland - CNCP 

explorou o calcário da Bacia de São José de Itaboraí, produzindo cimento de 1928 

até 1984, deixando uma cava com cerca de 70 metros de profundidade, que foi 

sendo lentamente alagada formando um lago artificial no local. Faz parte da história 

do desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, pois a referida jazida propiciou a 

inauguração da segunda fábrica de cimento do país4, inovou em tecnologia, onde de 

sua fábrica saiu o primeiro saco de cimento em papel do Brasil, que até então, todo 

o cimento era embalado em tonéis de madeira. O estádio do Maracanã e a Ponte 

Rio - Niterói foram construídos com o cimento produzido a partir do calcário da jazida 

de São José de Itaboraí (DRM-RJ, Figura 10)5. 

 

                                            
4
 A primeira foi implantada em 1924 com a Companhia Brasileira de Cimento Portland em Perus/SP. 

Mais detalhes estão disponíveis em:  
<https://www.abcp.org.br/cms/basico-sobre-cimento/historia/uma-breve-historia-do-cimento-portland/> 
5
 Disponível em: Projeto Caminhos Geológicos <http://www.caminhosgeologicos.rj.gov.br/> 
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Figura 10 - Parque paleontológico de São José de Itaboraí.  

 
Autor: Vinicius Zepeda (FAPERJ, 2019). Disponível em: <http://www.faperj.br/?id=1092.2.6> 
Acessado em: 04/06/2019. 

 
 

  3.1.2 Traços do Clima 

 De acordo com a classificação de Köppen-Geiger6 a região de Itaboraí 

apresenta o clima tropical com chuvas de verão e estação seca no inverno (Aw), 

apresentando temperaturas médias de 36º no verão e 20º no inverno e precipitação 

de 1.200 mm/ano (Instituto de Pesquisa e Estudos Florestais – IPEF). 

 Conforme a CPRM aponta no Atlas Pluviométrico do Brasil, onde foram 

estimadas as médias das precipitações a partir das isoietas médias mensais de uma 

série histórica de 1977 a 2006, Itaboraí registra no período de janeiro a março uma 

média de 91,7 mm, e de dezembro a março registra as maiores médias 165,25 mm 

(CPRM, 2011, Figura 11). 

   

                                            
6
 Na determinação dos tipos climáticos de Köppen-Geiger são considerados a sazonalidade e os 

valores médios anuais e mensais da temperatura do ar e da precipitação. Cada grande tipo climático 
é denotado por um código, constituído por letras maiúsculas e minúsculas, cuja combinação denota 
os tipos e subtipos considerados. A classificação  climática  de  Köppen-Geiger  divide  os  climas  em  
5  grandes  grupos  ("A",  "B",  "C",  "D",  "E")  e diversos tipos e subtipos. Cada clima é representado 
por um conjunto variável de letras (com 2 ou 3 caracteres). Fonte: Classificação climática de Koppen-
Geiger. Disponível em: <https://portais.ufg.br/up/68/o/Classificacao_Climatica_Koppen.pdf> 



28 

 

Figura 11 - Médias das precipitações estimadas a partir das isoietas médias 
mensais.  

 
Fonte: CPRM - Atlas Pluviométrico do Brasil, 2011. 
Disponível em:<http://www.cprm.gov.br/publique/Hidrologia/Mapas-e-Publicacoes/Atlas-Pluviometrico-
do-Brasil-1351.html> Acessado em: 13/02/2019. 
 
 

 As regiões ao Norte (Sambaetiba) e ao sul (Cabuçu) apresentam as maiores 

médias em razão da influência das maiores altitudes representadas pelas serras do 

Barbosão, do Lagarto, e de Cassorotiba (Figura 12). 

Figura 12 - Isoietas médias mensais de uma série histórica de 1977 a 2006.  

 
Fonte: CPRM, 2011. 
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 3.1.3 Traços Gerais da Hidrografia 

 As características dos rios e das bacias hidrográficas dependem 

fundamentalmente das características geológicas de uma região, como também das 

formas e dos processos geomorfológicos, assim como, das características 

pedológicas, do clima, da cobertura vegetal, e da ocupação do solo (CUNHA, 2015). 

 De acordo com dados de hidrografia da CPRM, percebe-se que o Município 

de Itaboraí apresenta uma rede de drenagem densa, cujos rios principais são: Rio 

da Aldeia, Rio Caceribu, Rio dos Duques, Rio Imbui, Rio Macacu, Rio Tingidor, e Rio 

Várgem. Corrobora, em seu estudo sobre a Suscetibilidade a Movimentos 

Gravitacionais de Massa e Inundações, com as colocações anteriormente 

mencionadas a respeito da ocorrência de uma inundação; é o resultado de fatores 

que interferem na formação do escoamento superficial e em sua propagação ao 

longo da bacia hidrográfica. Indica ainda, que os rios mencionados acima foram 

classificados com índice alto a fenômenos de inundação (CPRM, 2014). (Figura 13)

 Conforme Roberto (2009), os rios do município desaguam na região oriental 

da Baía da Guanabara e, portanto, integram a Estação Ecológica da Guanabara cujo 

objetivo é proteger os manguezais situados nessa Unidade de Conservação 

(ROBERTO, 2009).  

Figura 13 - Principais Drenagens de Itaboraí com destaque para a classificação das 
áreas sujeitas à inundação. 

 
Fonte: Cartas de Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de Massa e Inundações (CPRM, 
2014). Elaborado por: Emerson Maia Barbosa. 
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 3.1.4 Sistema de Abastecimento Hídrico 

 De acordo com o INEA (2013) (Figura 14), o município está inserido na 

Região Hidrográfica da Baia de Guanabara (RH-V) que: 

Compreendem os municípios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá, 
Guapimirim, Magé, Duque de Caxias, Belford Roxo, Mesquita, São João de 
Meriti e Nilópolis e parcialmente os municípios de Maricá, Rio Bonito, 
Cachoeiras de Macacu, Petrópolis, Nova Iguaçu e Rio de Janeiro.  O fato de 
estar situado em uma região metropolitana densamente povoada com 
baixos níveis de tratamento de efluentes apresenta uma acelerada 
degradação ambiental.  (INEA, 2013 p. 92-93).  
 

Figura 14 - Região Hidrográfica – V  

 
Fonte: ANA, 2010. Autor: Emerson Maia Barbosa.  

   

 O município é integrante do sistema de abastecimento de água da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ, Figura 15), que concentra 75% da 

população do Estado segundo dados da Agência Nacional de Águas (ANA, 2010). 

Acrescenta ainda, que quase a totalidade das demandas atuais de abastecimento de 

água da RMRJ é atendida através de três sistemas produtores de água integrados: 

Acari, Guandu e Ribeirão das Lajes e por um sistema produtor independente – 

Imunana/Laranjal em Itaboraí (ANA, 2010). 

 O crescimento populacional na RMRJ, em razão da instalação do COMPERJ 

e do Arco Metropolitano aumentará consideravelmente a demanda de água do 

sistema Imunana/Laranjal. Para tanto, de acordo com a ANA (2010): 

(...) Existe previsão para a implantação de obras visando o aumento da 
oferta hídrica, envolvendo a construção de duas barragens (uma no Rio 
Duas Barras e outra no Rio Tanguá) e a transferência de 1,6 m³/s do Rio 
Caceribu para o canal do Imunana em primeira etapa e de 3,0 m³/s após a 
construção da barragem de Tanguá. (...) Nesse contexto, outros 
barramentos poderão ser necessários, como, por exemplo, no Rio 
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Guapiaçu, principal afluente do Rio Macacu. O arranjo dessa oferta deverá 
ser melhor avaliado considerando o ritmo e a forma de crescimento da 
RMRJ e de municípios limítrofes, como Maricá (Atlas Brasil – Abastecimento 
Urbano de água - ANA, 2010 p. 70-72). 

 

Figura 15 – Sistema de Abastecimento de Água da RMRJ.  

 
Fonte: ANA, 2010. 
 

 Estudo sobre o abastecimento público e escassez hidrossocial na RMRJ 

afirma que: 

(...) O Sistema Imunana/Laranjal produz a vazão atual total de 6.200 l/s, 
insuficiente para atender a demanda atual que é da ordem de 10.900 l/s, 
tornando-se necessária a ampliação da produção de água em 4.700 l/s. (...) 
Itaboraí teve recentemente um grande crescimento populacional, inclusive 
com ampliação de ocupações irregulares, induzido pela instalação do 
COMPERJ, tornando ainda mais complexo o abastecimento no território 
municipal.  (BRITTO; FORMIGA-JOHNSSON; CARNEIRO, 2016 p. 193). 
 

 Para os autores que apontam o estudo encomendado pela Firjan em 2015, 

calculou-se que a demanda para o ano de 2035 poderá atingir o valor de 14.200 l/s, 

sendo necessária uma ampliação de 8.000 l/s até 2035. Afirmam que: 

(...) A curto prazo, a solução viável é a construção de uma barragem no Rio 
Guapiaçu visando o aumento da oferta de água para o Sistema 
Imunana/Laranjal. Essa barragem possibilitaria o incremento de vazões 
entre 4.000 a 5.000 l/s, atendendo assim ao déficit atual do Sistema 
Imunana/Laranjal de cerca de 4.700 l/s. Para o horizonte até 2035 o estudo 
da Integral de Engenharia/Firjan (2015) concebeu uma alternativa articulada 
com a ampliação prevista para a ETA Guandu. Dessa forma, o 
abastecimento da RMRJ seria tratado de forma integrada, onde parte do 
déficit do leste da Baía de Guanabara seria complementado pelo Sistema 
Guandu (BRITTO; FORMIGA-JOHNSSON; CARNEIRO, 2016 p. 201). 
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  3.2 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 

 O subitem apresenta o município de Itaboraí, nos aspectos históricos e 

socioeconômicos, tendo em vista contextualizarem, no tempo e no espaço, o 

fenômeno da urbanização.  

 Itaboraí está a 45 km de distância do Rio de Janeiro, e compõe juntamente 

com outros vinte municípios, a região metropolitana do Estado, a segunda região 

mais populosa do país. De acordo com a Prefeitura Municipal de Itaboraí, sua 

economia gira em torno da manufatura cerâmica, fruticultura, apicultura, pecuária 

extensiva, comércio e serviços. Este importante setor, passou a sofrer influências, 

principalmente o imobiliário, desde 2006 com o anúncio da instalação do COMPERJ 

(PMI, 2018).  

 Segundo dados do IBGE (2010) o município conta com uma população de 

218.008 habitantes distribuídos em oito distritos (Tabela 1), sendo 215.412 com 

domicílios na área urbana (98,8%) e 2.596 com domicílios na área rural (1,2%). Até 

a década de 70 esse cenário no município era composto por 25% da população 

residentes na área urbana e 75% da população residentes nas zonas rurais. Esse 

panorama aumentou para 90% na década de 80, e a partir da década de 90 passou 

a ser majoritariamente urbano (IBGE, 2010). 

Tabela 1- Dados populacionais de Itaboraí segundo os Distritos.  

Domicílios e População residente por sexo, segundo os Distritos. 

Distritos 
Domicílios Particulares e 

Coletivos 

População Residente 

Homens Mulheres Total 

Cabuçu 3.253 4.177 4.176 8.353 

Itaboraí 40.278 51.918 55.199 107.117 

Itambi 8.444 11.337 11.774 23.111 

Manilha 21.652 28.467 30.105 58.572 

Pachecos 1.634 2.024 1.981 4.005 

Porto das 
Caixas 

1.351 1.836 1.946 3.782 

Sambaetiba 2.728 2.447 2.420 4.867 

Visconde de 
Itaborai 

3.245 3.978 4.214 8.192 

Fonte: IBGE, 2010. Elaborado por: Emerson Maia Barbosa 

 Este rápido fluxo populacional em direção à zona urbana causou grandes 

problemas relacionados com a infraestrutura, serviços e impactos no ambiente, com 

reflexos principalmente nos recursos hídricos, devido a ineficiência do poder público 

no planejamento e gestão do uso e ocupação do solo. Assim, o aporte humano 
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sobre o sítio urbano aumentou significativamente a demanda de água para 

abastecimento e saneamento básico adequado, tanto às águas servidas, quanto as 

águas pluviais. 

 Para Santos Júnior e Santos (2013), as desigualdades socioeconômicas da 

sociedade urbana, caracterizada pela divisão do trabalho e da renda, vão se refletir 

no espaço, através da diferenciação do preço do solo, da facilidade ao acesso aos 

equipamentos urbanos, e da localização das moradias, cabendo às áreas de risco 

ambiental a ocupação da parcela mais pobre da sociedade. Acrescenta que a 

urbanização brasileira ocorreu de forma rápida e sem planejamento, e as alterações 

feitas no meio ambiente tem efeitos negativos refletidos entre outros aspectos, sobre 

os usos e ocupações do solo e sobre o ciclo hidrológico, pois a ocupação dos leitos 

de córregos e Rios, acrescentados às grandes áreas impermeabilizadas, a 

consequente diminuição da infiltração e o aumento do escoamento superficial de 

águas pluviais contribuem para a produção de inundações urbanas (SANTOS 

JÚNIOR e SANTOS, 2013 p. 20-23). 

 Almeida (2007), esse vertiginoso crescimento não veio acompanhado de 

políticas públicas voltadas para a ocupação racional e sustentável do espaço 

urbano. Trouxe inúmeros impactos socioambientais, dentre eles, os relacionados a 

moradia, a violência, a mobilidade/transporte, e ao saneamento ambiental (produção 

e destinação de resíduos), e a degradação dos recursos hídricos (água e esgoto), e 

especificamente as inundações urbanas, (ALMEIDA, 2007). 

 Diante da instalação de um grande empreendimento como o COMPERJ, que 

faz aumentar a demanda por infraestrutura, como energia elétrica, água e esgotos, 

pavimentação, rede de informação, de mercadorias, de transportes coletivos, 

escolas, hospitais, e comércio exposto, o município de Itaboraí implantou em 2006, 

seu Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Este Plano diretor passou por uma 

revisão em 2018, e aguarda aprovação pela Câmera Municipal. 

 Este instrumento administrativo é uma exigência da Constituição Federal, e 

do Estatuto da Cidade, que de acordo com seu Artigo nº 40 afirma que: “aprovado 

por lei municipal, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão 

urbana”. Acrescenta em seu Artigo nº 41, ser obrigatório para:  

Municípios com mais de 20.000 habitantes; integrantes de regiões 
metropolitanas e aglomerações urbanas; inseridas na área de influência de 
empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de 
âmbito regional ou nacional (Lei nº 10.257, de10 de julho de 2001 – Estatuto 
da Cidade). 
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  3.2.1 Aspectos Históricos 

 De acordo com dados da Prefeitura Municipal de Itaboraí, a origem da cidade 

está relacionada à extinta Vila de Santo Antônio de Sá ou Vila de Santo Antônio de 

Macacu, como também era conhecida, que tem sua origem em 1567. Sua fundação 

ocorreu em 1672, com a inauguração de uma capela dedicada a São João Batista 

(PMI, 2018). 

 Acrescenta que, em 1780, grande parte do açúcar produzido pelos engenhos 

das freguesias próximas, era embarcada em caixas de madeira nos barcos 

pertencentes ao Porto (Porto das Caixas). Em 1829, a Freguesia São João de 

Itaboraí foi atingida por uma epidemia de malária, causando muitas mortes e grande 

prejuízo para a região. A partir de 1850, os transportes fluviais foram gradualmente 

substituídos pelos ferroviários e, em 23 de abril de 1860, com a inauguração do 

primeiro trecho da Estrada de Ferro Niterói-Cantagalo, começou a entrar em 

decadência, pois perdia a sua condição de entreposto comercial (PMI, 2018). 

 Conforme Machado (1997), em meados do século XVIII o município de 

Itaboraí constituiu uma importante área canavieira, e no decorrer do século XIX a 

valorização crescente do café foi responsável pela expansão dessa cultura, mesmo 

em regiões climáticas não propícias, com clima muito quente e úmido. Para este 

autor, foi durante o período cafeeiro (1830 a 1870), que a produção da cana foi 

direcionada para a fabricação de aguardente, diante da incapacidade de competir 

com o açúcar da região de Campos dos Goitacazes. A construção de estradas de 

ferro interligando com outras regiões mais produtivas, fez o café se deslocar para o 

vale do Paraíba do Sul com melhores condições geográficas (MACHADO, 1997). 

 Conforme Sinopse Estatística do IBGE, o município de Itaboraí apresentava 

na década de quarenta, uma área de 514 km², uma população de 24.370 habitantes, 

sendo: 3.917 em área urbana, e 20.453 em área rural (IBGE, 1948). 

 Segundo Machado (1997): 

A partir da década de 1920, surgiram novas culturas comerciais, como a 
banana e principalmente da laranja, quando em 1926 se intensificaram as 
exportações para a Europa e para a Argentina. Entre 1928 e 1940, a área 
total de estabelecimentos agrícolas passou de 159 para 465 hectares, a 
maioria sendo de pequenas propriedades de até 40 hectares. A 
produtividade dos laranjais era muito baixa, e sua comercialização era 
controlada por especuladores do comércio atacadista da cidade do Rio de 
Janeiro (MACHADO, 1997 p. 29-30). 

 



35 

 

 Afirma também, que a Segunda Guerra Mundial e a consequente perda dos 

mercados europeus significaram o declínio e a decadência das culturas de 

exportação. Parte da produção foi destinada ao mercado interno, porém muitos 

laranjais foram abandonados. A maioria dos grandes proprietários de terras optou 

pela erradicação dos laranjais, expulsão dos lavradores e sua substituição por 

loteamentos urbanos ou pelo gado, como forma de aguardar os efeitos 

valorizadores. A construção e pavimentação das rodovias BR-101 e RJ-104, 

facilitando o acesso às regiões dos Lagos e de Campos, contribuiu para práticas 

especulativas, voltadas para a expansão urbana (MACHADO, 1997). 

 Diante do exposto, percebe-se que o município de Itaboraí desenvolveu até 

então, somente atividades primárias de produção, com o cultivo da cana-de-açúcar, 

do café, banana, e laranja. Posteriormente, abandonam a produção do campo em 

favor às especulações imobiliárias, na busca por preços melhores de suas terras, 

causando grande êxodo rural. A seguir passou por um processo de industrialização, 

que trará uma nova dinâmica econômica para o município. 

  

  3.2.2 COMPERJ 

 Segundo o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA-COMPERJ, 2007), a 

escolha da localização do polo se deu devido à disponibilidade e facilidades da 

região, incluindo o Arco Metropolitano, ligando Itaboraí ao Porto de Itaguaí; ao 

melhor aproveitamento da logística existente; a maior competitividade para a cadeia 

produtiva; e a maior inclusão social da região (RIMA-COMPERJ, 2007). 

 Em 2008 este RIMA foi alvo de uma ação civil pública proposta pelo Ministério 

Público Federal (MPF), em que a Justiça Federal determinou a imediata paralisação 

das obras do COMPERJ e a anulação das licenças ambientais concedidas pelo 

Instituto Estadual do Ambiente (INEA), e determina que as obras do 

empreendimento só sejam retomadas após o IBAMA analisar os requerimentos de 

licenças ambientais por parte da PETROBRAS, responsável pelo COMPERJ. Dessa 

forma:  

A Justiça Federal acatou os argumentos do MPF e julgou ser competência 
do órgão ambiental federal o licenciamento ambiental de todo o 
empreendimento, uma vez que o COMPERJ tem um projeto para 
implantação de um emissário submarino em Maricá, que demandará a 
construção de um sistema de dutos, avançando no mar territorial em mais 
de 3 km.  
Acatou também os argumentos de que é irregular o fracionamento das 
licenças ambientais expedidas pelo INEA, uma vez que isso impede a 
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avaliação precisa dos impactos ambientais causados em conjunto pelos 
diversos módulos do COMPERJ. A sentença determina que o IBAMA faça o 
novo licenciamento ambiental considerando o impacto de todo o projeto.  
(Assessoria de Comunicação Social da Procuradoria da República no 
Estado do Rio de Janeiro)

7
.  

 
 

 Novamente as obras do COMPERJ foram paralisadas em 2015, depois que a 

operação Lava Jato apontou esquemas de corrupção e superfaturamento no 

empreendimento, gerando de acordo com o sindicato que representa os 

trabalhadores desse empreendimento quase 40 mil desempregados por causa do 

abandono do projeto. Segundo o Tribunal de Contas da União, a Petrobrás registrou 

no balanço financeiro de 2015, uma baixa contábil de mais de US$ 5 bilhões de 

dólares com a paralisação da construção por causa das denúncias de corrupção. 

 De acordo com sistema FIRJAN este empreendimento vem sendo construído 

em uma área de 45 milhões de metros quadrados com a finalidade de construir uma 

refinaria e uma unidade petroquímica que refinará até 150 mil barris de petróleo 

pesado produzido na Bacia de Campos e está prevista a transformação de parte dos 

insumos petroquímicos em resinas termoplásticas. Estima-se que 117 mil empregos 

serão gerados pelas indústrias consumidoras de resinas termoplásticas do Estado e 

prevê a instalação de 362 empresas, com investimento aproximado de R$ 935 

milhões e um faturamento de R$ 2,4 bilhões. Em relação à instalação de novos 

empreendimentos do setor de material plástico no entorno do COMPERJ, a 

estimativa é de 724 novas empresas, com investimento e faturamento de 

aproximados R$ 1,8 e R$ 4,8 bilhões, respectivamente. (FIRJAN, 2008).  

 Um acordo assinado entre a Petrobras e a chinesa CNPC pode levar ao fim à 

paralisação de três anos das obras da refinaria do Comperj, anunciadas como uma 

das maiores das últimas décadas. 

 De acordo com a PETROBRAS8, em 2018 foram realizados estudos de 

viabilidade e avaliação técnica para fins de planejamento e investimentos 

necessários à conclusão da refinaria, com a parceria da empresa chinesa CNPC.  

   

 

                                            
7
 Assessoria de Comunicação Social da Procuradoria do MPF. Disponível em:< https://pr-

rj.jusbrasil.com.br/noticias/100516642/mpf-justica-determina-paralisacao-de-obras-do-comperj-por-
irregularidades-em-licencas-ambientais> Acessado em: 20/03/2019. 
8
 Para mais informações consultar < http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/principais-

operacoes/refinarias/complexo-petroquimico-do-rio-de-janeiro-comperj.htm> 
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  3.2.3 Crescimentos Imobiliários 

 O setor imobiliário do município de Itaboraí foi alavancado desde o ano de 

2006 quando foi anunciada a instalação do COMPERJ no município. Várias 

construtoras vieram investir na região, dentre elas a PDG e a construtora Rossi que 

construiu dois residenciais em Itaboraí e já comprou outro terreno de 1,2 milhão de 

m². (ESTEVES et. al. 2014). 

 A agência Perceptiva especializada em consultoria imobiliária lançou o 

empreendimento Vita Felice com 330 unidades. No empreendimento Enterprise 

Office foram disponibilizadas 519 salas comerciais, e no Enterprise Corporate 

dispõem de espaços corporativos de 250 a 500 m². Também há um Flat com 220 

unidades, o Enterprise Suítes, para os turistas que vierem a Itaboraí. O Supreme 

Itaboraí, da incorporadora NEP, oferece 240 unidades. A rede Accor lançou hotel da 

bandeira Ibis, a rede Inter City é responsável pelo Hellix Business Center.  

 O Itaboraí Plaza é um empreendimento de 35 mil m², têm quatro lojas de 

departamento, um hipermercado, seis salas de cinema, boliche, universidade, praça 

de alimentação e 150 lojas satélites. Além de duas torres de escritórios, hotel e um 

condomínio residencial com 1,4 mil apartamentos. 

 Contudo, a chegada de novos e modernos empreendimentos na cidade de 

Itaboraí não trouxeram grandes transformações na urbanização do município. É 

tamanha a discrepância presente na paisagem, onde existe a presença de prédios 

modernos, até com heliporto, erguidos a poucos metros de fazendas e de olarias. O 

arruamento, principalmente no Centro da cidade, não comporta o grande número de 

veículos e transeuntes, em que as calçadas são ocupadas principalmente por 

bancas de camelôs, pedintes, e vendedores dos mais variados produtos. De acordo 

com Moreno (2016): 

Foram rápidas e drásticas as transformações em Itaboraí. Sua população 
cresceu 21,5% de 2000 a 2013, passando de 185.423 para 225.263 
habitantes, sendo que a “favelização” e a violência também aumentaram. A 
infraestrutura da cidade, até pouco tempo com ares de interior, avança em 
marcha lenta: de cada três casas, duas não têm rede de distribuição de 
água, apenas 2% dos domicílios contam com rede de esgoto e 95% das 
ruas não são asfaltadas. Contudo, o novo território de Itaboraí convive 
intensamente com o antigo. O déficit habitacional é de 13 mil unidades, 
segundo dados  da prefeitura,  sobretudo em  bolsões  de  pobreza  que  se 
expandiram desde 2008, data de   lançamento   do   COMPERJ.   Um 
boletim de Monitoramento de Indicadores Socioeconômicos dos Municípios 
no Entorno do COMPERJ, realizado pela UFF, Fundação Euclides da 
Cunha, ONU-Habitat e Petrobras, apontou que a cidade tinha 26 
assentamentos precários em 2011, onde  já  existiam  11.665  domicílios  
(30%  a  mais  que  os 8.970  de  2005).  Um avanço maior do que o 
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experimentado pelo conjunto de municípios afetados pelo COMPERJ, que 
foi de 18% no mesmo período. (MORENO, 2016 p. 62). 

 

  Portanto, a nova dinâmica econômica e o crescimento populacional do 

município (Figuras 16 e 17) não significou necessariamente a ocupação desses 

empreendimentos. A perspectiva é muito diferente, onde se percebe principalmente 

a noite, uma baixa taxa de ocupação, face o escurecimento das salas e 

apartamentos. É grande o número de anúncios de venda e locação colocados nas 

faixadas dos prédios. 

Figura 16 – Série histórica da população residente de Itaboraí.  

 
Fonte: IBGE, 2010. Elaborado por: Emerson Maia Barbosa 

 
 
Figura 17 - Estimativas do PIB de Itaboraí.  
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Fonte: IBGE, 2016. Disponível em:< https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5938#resultado> Acessado em: 
20/03/2019.  Elaborado por: Emerson Maia Barbosa. 
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 O PIB do Município triplicou em dez anos, saltando de 1.367.394,00 em 2016, 

ano que marca o início das obras do COMPERJ, para 4.353.576 em 2016. Porém o 

vertiginoso crescimento na economia não refletiu na infraestrutura do Município. 

Dados do IBGE referentes aos domicílios nos mostra que apenas 27.936 possuem 

rede de esgoto, quase 5.000 domicílios não têm coleta de lixo e apenas 18.750 têm 

abastecimento de água da rede geral. Referente ao nível de instrução nos mostra 

que quase cem mil pessoas não têm instrução ou o fundamental incompleto; quase 

quarenta mil pessoas não tem o ensino fundamental e médio incompleto. Referente 

à renda, 64.203 não tem renda e 53.009 ganham até um salário mínimo (IBGE, 

2010). 

 

 

 3.3 O CASO DA BACIA DO RIO VÁRGEM 

 

 

 A bacia do Rio Várgem abriga em seu médio curso a Comunidade do Rato 

Molhado (Figura 18), classificada segundo o IBGE como um aglomerado subnormal, 

por se tratar de áreas de ocupação ilegal da terra, possuir urbanização fora dos 

padrões vigentes, e precariedade de serviços públicos essenciais (IBGE, 2010).  

 O Rio Várgem tem suas nascentes na parte central do município de Itaboraí, 

no distrito de Cabuçu, nas proximidades da Serra do Lagarto que faz limite com o 

município de Maricá. É uma bacia de planície localizada numa área urbana, com 

pouca declividade, e área de 36 km². É influenciada pela geologia que faz a 

drenagem correr no sentido Sul/Norte, desaguando nos fundos da Baía de 

Guanabara. 

 O Manual de Delimitação dos Setores do Censo 2010 classifica como 

aglomerado subnormal cada conjunto constituído de, no mínimo, 51 unidades 

habitacionais carentes, em sua maioria, de serviços públicos essenciais, ocupando 

ou tendo ocupado, até período recente, terreno de propriedade alheia (pública ou 

particular) e estando dispostas, em geral, de forma desordenada e densa (IBGE, 

2010). 
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Figura 18 - Localização da Bacia do Rio Várgem. Destaque para a Comunidade do 
Rato Molhado e a área urbana em expansão ao sul da bacia. 

 
Fonte: Base Cartográfica do IBGE, 2010. Autor: Emerson Maia Barbosa, 2019. 

 

 De acordo com o IBGE, no município existem três aglomerados subnormais 

(Tabela 2) que totalizam 356 domicílios e uma população residente de 1.204 

pessoas. Somam uma área de 29,7 ha e uma densidade demográfica de 40,6 

hab./ha e 12 domicílios /ha. (IBGE, 2010). 
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Tabela 2 – Aglomerados subnormais de Itaboraí.  

 

a) Domicílios e População residente por sexo. 

Aglomerados 

subnormais 

Domicílios Particulares e 

Coletivos 

População Residente 

Homens Mulheres Total 

Rato Molhado 132 202 218 420 

Barreiro 157 281 284 565 

Beira do Guaianã 67 104 115 219 

 

b) Informações Territoriais dos aglomerados subnormais. 

Número de domicílios População residente Área 
(ha) 

Densidade 
hab./ha 

Densidade 
dom/ha 

356 1204 29,7 40,6 12,0 

 

c) Informações Populacionais de Cor ou Raça. 

      Local                                                                   Branca Preta                                                                            Amarela                                                                          Parda                                                                            Indígena                                                                         Sem declaração                                                                   

Itaboraí   78 708   26 351   1 246   111 241   208 - 

Aglomerados 
Subnormais 

437       243 -    524 - - 

Urbano   77 577   25 782   1 245   109 146 204 - 

Rural    694    326 1   1 571 4 - 

 

d) Características dos Domicílios. 

 
Local 

 
Total 

Abastecimento 
Água 

Esgoto sanitário Lixo 

Geral Outra Geral Fossa Outra Geral Outra 

Rato Molhado 132 103 29 1 - 131 70 62 

Barreiro 157 1 156 4 145 8 91 66 

Beira do Guaianã 67 50 17 8 2 57 67 - 

 

e) Rendimentos dos Domicílios Particulares Permanentes. 

Local Total 

Classes de rendimento nominal mensal domiciliar per capita (salário mínimo) 

Até 

1/4 

Mais de 

1/4 a 1/2 

Mais de 

1/2 a 1 

Mais de 

1 a 2 
Mais de 

2 a 3 
Mais de 

3 a 5 
Mais de 

5 

Sem 

rendimento 

Itaboraí 69422 5634 14640 24045 14811 3557 1969 915 3839 

Aglomerados 

Subnormais 
356 49 109 119 40 9 - 1 29 

Urbana 68263 5496 14352 23589 14628 3526 1957 908 3795 

Rural 803 89 179 337 143 22 12 6 15 

Fonte: IBGE, 2010. Elaborado por: Emerson Maia Barbosa, 2019. 
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 A comunidade do Rato Molhado (Figura 19) apresenta dados preocupantes 

em relação ao convívio com o ambiente fluvial em que está inserida. A quase 

totalidade das residências tem a forma inadequada de destino do seu esgoto 

doméstico (99,2%) e 22% dos domicílios captam água em poço na propriedade, 

numa retroalimentação de contaminação pela água (IBGE, 2010). Possui 420 

moradores que são atingidos por inundações urbanas, onde a drenagem da bacia do 

Rio Várgem encontra-se visivelmente poluída, agravando ainda mais os riscos 

ambientais da população. Ressalta-se que o crescimento da urbanização sem 

planejamento adequado agrava ainda mais essa a situação de degradação 

ambiental. 

Figura 19 – Serviço de Esgoto e Água da Bacia do Rio Várgem. 

 
Fonte: Base de Informações por Setores Censitários (IBGE, 2010). Autor: Emerson Maia Barbosa, 
2019. 

 A falta de planejamento urbano aliado às precárias condições 

socioeconômicas dessa Região contribuiu para que uma parcela da população de 

Itaboraí fosse ocupar esta área sujeitas à inundação. Nesse contexto Almeida e 

Carvalho (2007) acrescentam: 

Quanto menor a renda de uma família, maior será a sua susceptibilidade 
aos riscos ambientais urbanos, já que a diferenciação dos preços da 
terra urbana também obedece a parâmetros como a salubridade do 
terreno (proximidade de Rios e lagos, fontes poluidoras, etc), acesso à 
infraestrutura e serviços, entre outras. Assim, famílias de renda inferior 
ocuparão áreas fortemente susceptíveis aos riscos ambientais urbanos, 
a exemplo das inundações, poluição, desabamento de encostas. 
(ALMEIDA e CARVALHO, 2007 p. 12).  
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 A Comunidade do Rato Molhado se instalou numa planície de inundação 

(Figura 20), portanto, estão sujeitas às ocorrências de transbordamento das águas 

do Rio Várzea. De acordo com Tucci (2008) esses problemas serão agravados com 

o aumento da densidade habitacional e da área impermeável; com o aumento do 

escoamento superficial e a diminuição do tempo de concentração, e as alterações 

do clima (TUCCI, 2008).  

Figura 20 – Localização da Comunidade do Rato Molhado.  

 
Fonte: Base Cartográfica do IBGE, 2010. Autor: Emerson Maia Barbosa, 2019. 

 

 É um caso característico de aglomerados subnormais, com construções 

irregulares, carentes de infraestrutura urbana e de serviços públicos eficientes 

(figuras 21 e 22). Convivem com as mazelas que os Rios urbanos brasileiros 

apresentam: servem de receptáculo do esgoto doméstico e industrial, é o local de 

lançamento de resíduos sólidos, apresentam-se visivelmente poluídos, com odor 

forte típico de esgoto, que acabam invadindo suas casas por ocasião das grandes 

chuvas, principalmente às de verão, provocando contaminação por toxinas e 

doenças como diarreia, cólera, leptospirose, etc. 
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Figura 21 - Comunidade do Rato Molhado as margens do Rio Várgem visivelmente 
poluído. Destaque para a casa construída sobre pilares como medida de convívio 
com as inundações.  

 
Autor: Emerson Maia Barbosa. Data: 03/09/2018. 
 

Figura 22 – Acesso a Comunidade do Rato Molhado. Destaque para a ponte 
improvisada por moradores como forma de acesso a comunidade, que fica 
intransitável por ocasião das grandes chuvas.  

 
Autor: Emerson Maia Barbosa. Data: 03/09/2018. 
   

   

 As principais alterações no regime hidrológico da bacia do Rio Várgem 

ocorrem no verão por ocasião das chuvas convectivas típicas da região sudeste do 

país. Em 17 de fevereiro de 2019 uma forte chuva causou transtornos à 

Comunidade, que aumentou o nível do Rio Várgem impedindo o trânsito dos 

moradores (Figura 23). 
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Figura 23 – Inundação do Rio Várgem em 17/02/2019. Observar que a ponte da 
Figura 22 foi encoberta pela água dificultando a circulação da população.  

 
Autor: Emerson Maia Barbosa. Data: 17/02/2019. 

 

 

 Por ocasião da entrevista com moradores da Comunidade, foi dito que 

mesmo após um longo período de chuvas incapazes de fazer o Rio Várgem 

transbordar, não diminui a sensação de insegurança dos residentes. As grandes 

chuvas acabam sempre pegando os moradores desprevenidos com as inundações a 

que estão sujeitos.  

 Em 2016 ocorreram os últimos dois eventos com grandes prejuízos aos 

moradores. Um deles ocorreu em 31 de janeiro (Figura 24), quando de acordo com a 

Coordenadoria de Proteção Social Básica do município, cerca de 90 pessoas 

ficaram desalojadas. Em entrevista ao jornal O São Gonçalo9 a moradora do Bairro 

Rio Várzea, a dona de casa Thaiany Carola Sena, 20 anos disse:  

(...) cheguei a quebrar o pé na tentativa de salvar seus familiares que 
moravam no mesmo quintal. A água subiu muito rápido. Na hora, só pensei 
na minha avó. Como a correnteza estava forte e precisava ajudar as 
pessoas, acabei machucando o meu pé. Fui socorrida por funcionários da 
prefeitura, que me levaram até o hospital, contou Thaiany, que mora com o 
pai, perdeu roupas e documentos (jornal O São Gonçalo). 

 
 

                                            
9
 Disponível em: <http://www.osaogoncalo.com.br/cidades/12658/depois-do-temporal-o-drama-dos-

desalojados> Acessado em: 17/08/2018. 
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Figura 24 – Resultado da Inundação de 31/01/2016 na Comunidade do Rato 
Molhado. 

 
Fonte: Alex Ramos, Jornal O São Gonçalo. Data: 01/02/2016. 

 

O Senhor João Alves da Silva, motorista de 63 anos, também disse ao repórter do 

mesmo jornal: 

(...) foram cinco horas em baixo de água até que os moradores pudessem 
retornar para as casas. Tem uma ponte sobre o Rio Várzea que acaba 
dificultando a passagem da água. Não é a primeira vez que isso acontece, 
mas este ano, o alagamento foi bem maior do que esperávamos”, afirmou 
(jornal O São Gonçalo). 

 

 Muito abalada a manicure Joilma Belarmino do Amor Divino, 36 anos, 

lamentava ter perdido todos os seus pertences: 

(...) Sai com água no pescoço. Essa é a sétima vez que vivo essa situação. 
Já estou cansada. O que mais me dói é que ontem foi aniversário do meu 
filho e comprei o videogame que ele tanto sonhava, mas a chuva destruiu 
os sonhos dele. Estou muito triste com tudo isso, chorou (jornal O São 
Gonçalo). 

 

 Morando de aluguel em uma casa na comunidade a dona de casa Maria 

Cirlene da Silva, 42, disse que é a segunda vez que passa por isso: 

(...) Não tenho para onde ir. Aqui o aluguel é mais barato e, como sou do 
Nordeste não tenho como recorrer a parentes. O jeito é comprar tudo de 
novo, disse a dona de casa que teve a perna ferida durante o alagamento 
(jornal O São Gonçalo). 

 

 
 Apenas dois meses após a inundação da Comunidade, ocorreu o segundo 

evento (Figura 25), quando em 02/03/2016 os Moradores realizaram um protesto na 

principal avenida da cidade, bloqueando os dois sentidos da Avenida 22 de Maio 

após a nova inundação. Uma moradora do bairro, Juliana Beatriz Santos, 24, relatou 
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que muitas pessoas que tiveram suas casas atingidas, não tinham nem o que 

comer. “Durante a noite, nós tivemos de sair de nossas casas. Deixamos tudo para 

trás”, disse a dona de casa (Jornal o São Gonçalo)10. 

Figura 25 - Protesto da Comunidade interditando a Av. 22 de Maio, a mais 
importante do Município.  

 
Fonte: Leonardo Ferraz, Jornal O São Gonçalo. Data: 02/03/2016. 

 Essa situação de vulnerabilidade ambiental pode ser ainda mais agravada 

com a expansão urbana para as áreas a montante da comunidade, com o aumento 

da impermeabilização e consequentemente do escoamento superficial.  

 Assim, percebeu-se que a ocupação da Comunidade do Rato Molhado está 

fora dos padrões vigentes de urbanização, em que suas residências foram 

instaladas numa planície de inundação classificada como uma FMP, que é 

sazonalmente inundada pelas águas do Rio Várgem causando-lhes prejuízos.  

 Sendo praticamente inviável a remoção dessa Comunidade devido aos altos 

custos envolvidos, resta aos gestores públicos executar as medidas estruturais e 

não estruturais apresentadas, a fim de mitigar os efeitos do fenômeno das 

inundações.   

 

 

                                            
10

 Disponível em: <http://www.osaogoncalo.com.br/itaborai/13194/moradores-de-itaborai-protestam-
apos-enchente> Acessado em: 17/08/2018. 
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CAPÍTULO 4 

 MEDIDAS CONTRA AS INUNDAÇÕES URBANAS 

 

 

 Após uma urbanização desordenada estar consolidada, ou até mesmo em 

consolidação, com seus aparelhos que lhes são peculiares já instalados, onde 

diversas intervenções já foram feitas no sítio urbano sem a observância dos 

aspectos ambientais, torna-se difícil e caro qualquer medida de remediação dos 

impactos decorrentes no ambiente fluvial. De acordo com Almeida e Carvalho (2007) 

um dos grandes problemas da relação entre Rios e cidades é como resolver a 

questão do uso e da ocupação irregular e desordenada da faixa marginal dos Rios, 

tendo em conta que estes possuem conjuntamente as suas respectivas bacias de 

drenagem, uma dinâmica peculiar, e frequentemente essa dinâmica é negligenciada 

quando do processo de ocupação de seus respectivos leitos (ALMEIDA e 

CARVALHO, 2007). 

 Ainda segundo esses autores, a relação entre os ambientes fluviais e a 

urbanização pode ser dividida em dois grupos: o primeiro relacionado aos processos 

de degradação onde uma urbanização desordenada provoca a degradação 

ambiental, tendo como consequências os altos níveis de contaminação e os riscos 

de inundações das áreas dos leitos fluviais. Isso promove uma diminuição na 

atividade econômica nessas áreas devido à falta de investimentos, pois as 

instituições não investem nas localidades em situação de degradação e 

deterioração. Sem investimento, a degradação e a deterioração se aceleram. O 

segundo está relacionado ao processo de recuperação ambiental. Este se relaciona 

com a melhoria e investimentos em infraestrutura; a diminuição das desigualdades 

socioambientais; com a melhoria do entorno fluvial como a criação de áreas de 

recreação; e a revalorização do ambiente, promovendo a recuperação ambiental e 

desenvolvimento econômico (ALMEIDA e CARVALHO, 2007). 

 Dessa forma, as cidades precisam se harmonizar às condições 

geoambientais dos ambientes fluviais, estabelecendo novos padrões de uso e 

ocupação e aproveitando suas potencialidades. Para isso, são necessários 

implementar medidas de controle a fim de promover a reintegração do homem com 

o ambiente fluvial. 
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 Quanto às medidas de controle contra as inundações urbanas, estas foram 

classificadas segundo Tucci (2008) em medidas estruturais, relacionadas às 

intervenções antrópicas na paisagem; e não estruturais relacionadas à 

regulamentação do uso e ocupação do solo, a educação ambiental, aos sistemas de 

alertas e seguros a fim de minimizar os efeitos das inundações urbanas (TUCCI, 

2008). 

 Como proposta de medidas estruturais para a questão em lide, apresentamos 

os sistemas de drenagem sustentável – Sustainable Drainage Systems – SuDS. De 

acordo com Timmermann Gonçalves e Nucci (2017): 

Estes sistemas buscam reduzir o escoamento superficial com a integração 
de pequenas e discretas unidades de controle de águas pluviais em todo o 
sítio planejado por meio de elementos semelhantes com a paisagem 
natural. Os objetivos dos SuDS são estimados pela convergência das 
necessidades de minimização dos efeitos da urbanização sobre a 
quantidade e qualidade do escoamento superficial e de maximização da 
oferta de amenidades e biodiversidade (TIMMERMANN GONÇALVES e 
NUCCI, 2017). 

 

 Dessa forma, quanto aos procedimentos de controle da qualidade da água, os 

autores enfatizam: 

a) Prevenção: planejamento paisagístico local e medidas de limpeza e 
manutenção doméstica para prevenir escoamento superficial e poluição, 
além da reutilização de águas pluviais; 
b) Controle de origem: controle do escoamento superficial muito próximo à 
sua origem, como o uso de telhados verdes e pavimentos permeáveis; 
c) Controle local: manejo da água em escala local (ex: encaminhar o 
escoamento de um estacionamento para uma bacia de infiltração ou 
detenção no próprio sítio); e 
d) Controle regional: manejo do escoamento excedente de vários locais 
direcionando-os a grandes espaços, como lagos e brejos (TIMMERMANN 
GONÇALVES e NUCCI, 2017). 

 
 Já o controle da quantidade de água escoada (Quadro 1), os mesmos autores 

nos esclarece que ocorre segundo os seguintes processos mecânicos de: 

a) Infiltração: a água superficial percola o solo e diminui a vazão do 
escoamento superficial. É o modo de controle mais desejável, uma vez que 
este restabelece a dinâmica hidrológica; 
b) Detenção/Atenuação: é a diminuição de velocidade de fluxo. O 
armazenamento pode ser em bacia seca (de detenção), em bacia de 
retenção ou ainda em bacias subsuperficiais; e 
c) Transporte: é o transporte do escoamento superficial de um lugar a outro. 
Isto pode ocorrer por canais abertos, canos e/ou trincheiras (TIMMERMANN 
GONÇALVES e NUCCI, 2017). 
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Quadro 1 - Técnicas de SuDS para o controle da quantidade de água escoada.  

Infiltração Faixas e poços de infiltração, trincheira preenchida com rochas, pavimentos 
permeáveis, filtros de areia, bacia de infiltração, biorretenção e jardim de chuva. 
 

Detenção / 
Atenuação 

Telhado verde, tonel de água, reuso de águas pluviais, depressões, sistema 
geocelular / modular, filtros de areia, bacia de infiltração, bacia de detenção, 
lago ou tanque, pântano de águas pluviais, Praça ou Cruzamento afundado. 
 

Transporte Trincheira preenchida com rochas, depressões, pavimentos permeáveis. 
 

Fonte: (TIMMERMANN GONÇALVES e NUCCI, 2017). 
 
  

 Tucci (2008) adverte que as intervenções realizadas nos ambientes fluviais 

podem criar uma falsa sensação de segurança, o que pode influenciar no aumento 

da taxa de ocupação das áreas sujeitas a inundação. Acrescenta que é preciso que 

o Poder Público busque soluções de forma integrada a fim de resolver os problemas 

dos váRios sistemas que integram os ambientes urbanos como: transporte, 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, tratamento, drenagem urbana e 

coleta, processamento e reciclagem dos resíduos (TUCCI, 2008). 

   

  4.1 Práticas de Manejo das águas pluviais 

 A urbanização, diferentemente de áreas naturais, interfere sobremaneira o 

ciclo das águas pluviais, pois incrementam na drenagem urbana as águas de 

deflúvios provenientes de telhados, ruas, calçadas, canalizações.  

 Logo, faz-se necessário um conjunto de práticas de manejo a fim de reduzir o 

desenvolvimento do escoamento superficial. De acordo com Righetto (2009), esse 

manejo se inicia com levantamento do estado atual da bacia para se descobrir quais 

as interferências e as formas históricas de uso e ocupação do solo. Depois se faz 

um diagnóstico da infraestrutura da drenagem existente e da eficácia das aplicações 

das medidas não estruturais (RIGHETTO, 2009). Desse modo, podem-se manejar 

as águas pluviais da seguinte forma: 

 Utilização como recurso hídrico e seu aproveitamento no abastecimento de 
água, na recarga do aquífero, em jardinagem, na limpeza pública; 

 Controle dos deflúvios em suas fontes geradoras, principalmente próximos a 
vias públicas e fundo de vale; 

 Controle de deflúvios em lotes e condomínios habitacionais por meio de 
paisagismo que integre as áreas impermeabilizadas com as áreas verdes. 
Construção de cisternas, telhados verdes e microreservatórios mediante 
incentivos do Poder Público como abatimento no IPTU; 

 Uso de pavimentos permeáveis nos estacionamentos e valas de retenção; 
 Introdução de trincheiras de infiltração no calçamento para evitar 

alagamentos inconvenientes ao trânsito de veículos e pedestres; 
 Usos de sistemas de bioretenção em parques, áreas de lazer, jardins; 
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 A limpeza pública e do sistema de drenagem, como também a remoção dos 
assoreamentos e entulhos das calhas dos Rios; 

 Criação de um sistema de prevenção e alerta para as áreas críticas, e a 
organização de uma Defesa Civil; 

 Desenvolvimento de um Plano Diretor de Drenagem Urbana para a gestão 
das águas pluviais urbanas, que estabeleça medidas não estruturais para o 
espaço ocupado e não ocupado (RIGHETTO, 2009 p. 22-27). 

 

 

 

CONCLUSÕES 

 

 

 Baseado nos conceitos referenciados neste trabalho, conclui-se que a 

urbanização do município de Itaboraí não foge à realidade brasileira, onde foram 

realizadas grandes intervenções no espaço sem planejamentos que, portanto, 

continuamente geram retrabalhos, gasto do dinheiro público, e diversos transtornos 

aos cidadãos. Estas intervenções no espaço necessitam de políticas públicas 

integradas e preocupadas com o uso e a ocupação racional e sustentável do espaço 

urbano.  

 O processo de ocupação do espaço urbano do município de Itaboraí que se 

desenvolveu a partir do êxodo rural, por questões socioeconômicas da sociedade e 

pela diferenciação dos valores do solo urbano, acarretou diversos impactos 

relacionados com: moradia, violência, mobilidade/transporte, lixo, água e esgoto. As 

mudanças no uso e ocupação do solo influenciaram na dinâmica fluvial, onde a 

drenagem urbana sobre cada vez mais um incremento (cerca de sete vezes) no 

escoamento superficial devido à impermeabilização do solo ocasionando as 

inundações. 

 As inundações urbanas são as implicações de fatores geográficos 

permanentes ou condicionantes, relacionados com as características geológicas, 

topográficas e morfológicas das bacias; e fatores meteorológicos ou 

desencadeantes, relacionados à precipitação, e ao estado anterior do ambiente, que 

se interagem sistematicamente para a formação das inundações urbanas.  

 Em decorrência disto, é de fundamental importância a análise sistêmica 

desses fatores a fim de se tomar medidas cabíveis relacionadas às inundações na 

cidade. Estas podem ser analisadas por meio de técnicas de sensoriamento remoto 

e geoprocessamento, com aplicações de sistemas de informações geográficas (SIG) 
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e utilização de metodologias (análise morfométrica, etc), e modelos já utilizados em 

outras cidades. Como proposta de medidas para se reduzir o escoamento superficial 

na cidade de Itaboraí, apresentou-se técnicas de SuDS que criam discretas 

unidades de controle de águas pluviais no sítio urbano.  

 Para tanto, o Gestor Público precisa fiscalizar as formas e uso e ocupação do 

solo, criando medidas que impeçam novas ocupações em área de risco ambiental; 

deve fazer o cadastro das pessoas em situação de vulnerabilidade ambiental, a fim 

de subsidiar tanto políticas de habitação, quanto a criação de Seguro contra 

Inundações. É importante o mapeamento das áreas sujeitas a risco ambiental e a 

criação de um sistema de alerta e monitoramento das condições atmosféricas e 

hidrológicas da bacia. Desse modo, o poder público e a sociedade terão subsídios 

para elaboração de planos de emergência por ocasião de eventos extremos. 

Encontrou-se dificuldade para aquisição e análise de dados pluviométricos do 

município, da drenagem, como também dos registros dos eventos de inundação.  

 É fundamental buscar um desenvolvimento urbano sustentável no intuito de 

minimizar os efeitos da urbanização sobre a drenagem para tão próximo quanto 

possível dos parâmetros da pré-urbanização, fazendo o controle integrado da bacia 

hidrográfica.  

 Foi visto que o município de Itaboraí apresenta uma deficiência hídrica no 

abastecimento de água para a população, como também carece de um sistema de 

coleta e tratamento de esgoto. Estas deficiências contribuem para o aumento das 

doenças relacionadas com a água pelo consumo, pelo contato, pela criação e 

proliferação de vetores. O aumento da densidade habitacional agravará cada vez 

mais a degradação do ambiente, tanto para o município como também para a APA 

de Guapimirim e para a Baia da Guanabara para onde corre sua drenagem. A 

expansão da urbanização para as áreas a montante da Comunidade do Rato 

Molhado agravará ainda mais a situação de risco socioambiental que se encontram, 

face ao incremento das drenagens secundárias provenientes de telhados, calçadas 

e pavimentações, e consequentemente o aumento do escoamento superficial das 

águas pluviais. 

 Dessa forma, o município precisa se adaptar às condições geoambientais da 

bacia, bastando para isso práticas sustentáveis, planejamento sistêmico e uma 

análise integrada do espaço, investimento racional do dinheiro público, e educação 

ambiental. É fundamental a participação da sociedade para a elaboração e a 
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fiscalização das políticas públicas que interferem sobremaneira no cotidiano das 

pessoas e no ambiente como um todo. 
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