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Resumo:O presente trabalho tem por objetivo o estudo de caso do espaço geográfico no estorno do rio
Morto - Vargem Grande. Foram analisados o conceito de riscos ambientais e naturais de inundação,
legislações que tratam as questões ambientais e as peculiaridades do local estudado. O trabalho de
pesquisa foi realizado no bairro Vargem Grande localizado no município do Rio de Janeiro, o estudo de
elementos como geologia, geomorfologia, peculiaridades físicas do local e a configuração de sua
população foram essenciais para a elaboração do perfil e caracterização do local de acordo com o assunto
abordado. Os problemas sócio-ambientais identificados neste trabalho de pesquisa são relatados e
comprovados através de instrumentos que possibilitaram o estudo. A utilização de notícias foi de grande
importância para divulgação da realidade do local. A Geografia introduz e utiliza em seus estudos
conceitos e dados produzidos por outras disciplinas, assim o relacionamento da Geografia com as
diferentes áreas de pesquisa comprova sua interdisciplinaridade e dinamismo. 

Palavras Chave: Espaço Geográfico - Inundação / Enchente - Riscos - Legislação -
Socio-ambientais



 

1. INTRODUÇÃO 
O modelo de desenvolvimento adotado pela sociedade contemporânea não vem 

levando em conta a degradação da biosfera e se apropria do espaço geográfico para se 
organizar social e economicamente, dominando a natureza e a modelando conforme o seu 
interesse (BARBOSA, et al, 2012).  

Na cidade do Rio de Janeiro, o processo de urbanização acelerado tem causado 
inúmeros problemas de ordem ambiental para a população.  O desenvolvimento acelerado 
que está acontecendo em diversos bairros da cidade do Rio de Janeiro resulta em inúmeras 
modificações no espaço vivido. Este é o caso do bairro Vargem Grande localizado na zona 
Oeste da cidade, que está sofrendo inúmeras transformações que merecem ser discutidas 
através de uma analise geográfica. A bacia hidrográfica dos rios Morto - Vargem Grande 
tem sofrido uma ocupação acelerada e irregular que tem contribuído para os fenômenos de 
inundações. 

Nesse sentido, é preeminente a necessidade de estudos científicos voltados para a 
identificação do risco ambiental em Vargem Grande, para que medidas preventivas sejam 
tomadas, no sentido de minimizar as perdas geradas pelas inundações.  O trabalho aqui 
proposto busca identificar os pontos de risco natural e de risco ambiental de inundações na 
bacia dos rios Morto - Vargem Grande. 
  



 
2. METODOLOGIA 
“A bacia hidrográfica é reconhecida como unidade espacial da Geografia Física 

desde meados do século XX. Atualmente, outras ciências, ditas ambientais incorporaram, 
em seus estudos, a análise dessa unidade especial, no sentido de desenvolver programas de 
proteção ambiental. Para Christofoletti (1980), a bacia de drenagem é a área drenada por 
um determinado rio ou por um sistema fluvial, funcionando como um sistema aberto. Por 
sua vez, Coelho Netto (1994) afirma que qualquer alteração antrópica, irá desembocar em 
alterações nos cursos d’água, tanto à montante quanto à jusante da bacia hidrográfica, 
comprometendo assim, seu equilíbrio dinâmico.” (BARBOSA, et al, 2012) 

O estudo da bacia hidrográfica dos rios Morto – Vargem Grande foi realizado em 
etapas, a primeira consistiu no levantamento bibliográfico com textos relacionados aos 
conceitos de espaço geográfico, risco ambiental e natural de inundação. Pode-se ressaltar 
a importância da fiscalização no cumprimento das leis, e a ausência do poder público nos 
assuntos ambientais, por esse motivo, uma análise aos documentos que fazem a legislação 
de bens de domínio público foi realizada, com o objetivo de ressaltar o que está correto ou 
não perante a lei.  

A segunda etapa do trabalho foi realizada utilizando-se cartas topográficas de 1:10 
000 elaboradas pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro através do Instituto Municipal 
de Urbanismo Pereira Passos, devido ao nível de detalhamento que fez-se necessário ao 
longo do estudo, porém não seria possível representar esse material no corpo do texto, 
com isso utilizou-se materiais cartográficos digitais de 1: 50 000 também elaborado pelo 
mesmo órgão público, para facilitar a reprodução, alguns materiais cartográficos também 
sofreram redução devido ao mesmo motivo.  

Durante a análise das cartas topográficas de 1:10.000, localizou-se a área de 
inundação da bacia do rio Morto-Vargem Grande orientado por Barbosa, et al (2012). 
Para a identificação dos pontos considerados de risco natural de inundações (no que se 
refere aos elementos geomorfológicos) foram consideradas as discussões propostas pela 
DCJ (2007) que aponta as áreas de confluência de rios, redução brusca da declividade dos 
cursos d´água e estrangulamento dos mesmos.  

A primeira visita de campo aconteceu no mês de outubro de 2011 para conhecer a 
área estudada, um segundo momento de conhecimento do local aconteceu em março de 
2012 para conhecer e observar se haveriam irregularidades que prejudicasse o meio 
ambiente e vida da população. Com os problemas identificados a segunda visita no mês de 
junho de 2012, foi realizada para identificação dos pontos de interligação das favelas Rio 
Morto e Beira do Canal. 

Utilizou-se diferentes ferramentas de consulta durante a elaboração desse trabalho, 
para identificação das áreas de risco ambiental, como consultas ao Google Earth a fim de 
obter imagens que pudessem demonstrar as irregularidades, consultas aos portais de 
noticias, onde as informações estão a disposição da população, edição de notícias e 
imagens que destacassem as áreas de risco, os locais onde há ocupação irregular, as áreas 
de vegetação, a localização da bacia hidrográfica entre outros, a fim de facilitar a 
compreensão do leitor. 

Contudo o trabalho tem como objetivo demonstrar as modificações espaciais que 
estão acontecendo no entorno dos rios Morto e Vargem Grande, a fim de alertar aos 
leitores sobre as desvantagens ambientais do desenvolvimento desordenado, que resultam 
em favelas, poluição, degradação entre outros problemas que poderiam ser evitados 
através de medidas preventivas ao invés de compensatórias. 

 



 
3. RISCO NATURAL E AMBIENTAL DE INUNDAÇÃO 
A bacia hidrográfica estudada possui alguns pontos considerados de risco. “O risco 

é uma categoria de análise associada às noções de incerteza, exposição ao perigo, perda e 
prejuízos materiais, econômicos e humanos (morte, saúde, logístico) em função de 
processos de ordem "natural" (tais como os processos exógenos e endógenos da Terra) 
e/ou daqueles associados ao trabalho e às relações humanas.” (CASTRO 2006, p. 01). 

Os riscos podem ser classificados em quatro tipos: os riscos naturais, os riscos 
tecnológicos, os riscos sociais e os riscos ambientais. O risco natural é a denominação 
comumente utilizada para fazer referência àqueles riscos que não podem ser facilmente 
atribuídos ou relacionados à ação humana. Rebelo (2003) apresenta a seguinte tipologia de 
riscos naturais: riscos tectônicos e magmáticos; riscos climáticos; riscos geomorfológicos, 
os mais típicos, tais como os de ravinamento e de movimentos de massa, como 
desabamento ou deslizamento e outros riscos geomorfológicos como os decorrentes da 
erosão eólica e do descongelamento de neves de altitude e os riscos hidrológicos. 

De acordo com Souza (2004), os condicionantes para a composição do risco 
natural de enchentes seriam divididos em climato-metorológicos, geológicos, 
suscetibilidade morfolétrica da bacia de drenagem, flúvio-hidrológico e oceanográfico.  
Por sua vez, os condicionantes antrópicos que auxiliam na composição do risco ambiental 
de enchentes estariam associados às intervenções humanas diretas ou indiretas nas bacias 
de drenagem, podendo ser agrupados em: 

a) Uso e ocupação de áreas marginais aos canais de drenagem 
(modificam a permeabilidade do solo e a rede de drenagem e, 
consequentemente, alteram a taxa de infiltração e escoamento superficial); 

b) Modificações diretas na rede de drenagem pela implantação de 
aterros e construção de estruturas lineares; 

c) Implantação de medidas estruturais para minimizar os impactos 
das enchentes (canalizações, retificações, aprofundamento de calhas, 
implantação de diques marginais e barragens etc); 

d) Disposição de resíduos sólidos e líquidos em locais inadequados, 
causando a obstrução de canais; 

e) Modificações nos processos sedimentares naturais e no balanço 
sedimentar da bacia, causando assoreamentos. 

Devido a sua formação geológica, a bacia dos rios Morto – Vargem Grande é 
constituída por inúmeras áreas de confluência de rios, o que torna esses locais propícios a 
inundação natural. Observando a formação rochosa e as curvas de nível presentes e 
apresentadas em materiais cartográficos é possível constatar que em alguns momentos há 
brusca redução de declividade o que aumenta as possibilidades de inundação em épocas 
de grande potencial de volume pluviométrico. Na bacia estudada são localizados diversos 
pontos onde esse fenômeno pode acontecer, não só nas áreas de grande altitude, mas 
também em locais de características planas, podendo ser passível o estrangulamento de 
alguns rios, o que aumenta ainda mais o problema. 

As condições geomorfológicas (estrutura das rochas, clima, intemperismo entre 
outros elementos) favorecem o risco natural de inundação. Por esse motivo a avaliação de 
elementos como: localização dos pontos de confluência de rios, diferença brusca de 
declividade do solo, escoamento das águas, freqüência de fenômenos como chuvas 
torrenciais, deslizamentos, magnitude do evento (catástrofes) dando origem a danos 
graves e de grandes proporções e a recorrência, ou seja, a possibilidade de acontecimentos 
semelhantes são estudados a fim de minimizar os impactos que podem ser causados 
(AGULO,).  



 
Nesse trabalho procurar-se-á dar ênfase aos condicionantes geomorfológicos de 

risco natural de inundações que, segundo DCJ (2007) são as áreas de confluência de rios, 
redução brusca da declividade dos cursos d’água e estrangulamento dos mesmos.  Mas, há 
a necessidade das atividades antrópicas para a identificação dos pontos de risco ambiental 
de inundações. 

De acordo com Veyret e Meschinet de Richemond (2007, p. 63), os riscos 
ambientais: 

“Resultam da associação entre os riscos naturais e os riscos decorrentes 
de processos naturais agravados pela atividade humana e pela ocupação do 
território. É importante perceber que utilizamos esse conceito para sinalizar 
problemas ambientais. E, quando falamos de risco, estamos diretamente ou 
indiretamente falando do ser humano; daquele que vive individualmente ou em 
sociedade”. 

Segundo Castro (2006), o risco ambiental de inundação é geralmente composto por 
três categorias: risco natural, risco tecnológico e risco social, abrangendo processos 
bastante variados como a ocorrência de catástrofes naturais, acidentes em indústrias e as 
condições de vida da sociedade. 

A avaliação dos riscos ambientais é determinada de acordo com a metodologia 
utilizada, existem avaliações qualitativas, isto é, outras formas de avaliação que não estão 
sujeitas às definições estritamente técnicas e quantitativas e que primam por abordagens 
ligadas aos impactos culturais, sociais e ambientais das atividades humanas”, que é o que 
será feito nesse trabalho. (CASTRO 2006, p. 02)  



 
4. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 
A importância dos recursos hídricos para a biodiversidade do planeta é 

imensurável, sem água potável é impossível sobreviver, e devido ao grande avanço 
desenvolvimentista das sociedades, grande parte desse recurso tão importante está sendo 
cada vez mais degradado.  

Dentre os principais tipos de degradação podemos citar a poluição de rios, lençóis 
freáticos, nascentes, ocupação da área de várzea provocando assoreamento, retirada da 
cobertura vegetal que protege o curso dos rios, contaminação do solo entre outras causas 
que podem ser evitadas através do uso consciente, fiscalização efetiva e a criação de uma 
legislação que pudesse regulamentar o uso dos recursos hídricos. (BRASIL, 1997). 

Na bacia hidrográfica do Canal de Sernambetiba, onde faz parte os rios Morto - 
Vargem Grande, é fundamental um estudo mais aprofundado, no sentido de se evitar a sua 
poluição e contribuir para o melhor aproveitamento dos seus recursos hídricos, uma vez 
que a sua degradação ocorre principalmente na bacia de inundação, área ocupada, 
principalmente pela população de baixo poder aquisitivo. 

Em 08 de janeiro de 1997, o Presidente Fernando Henrique Cardoso, instituiu a 
Política Nacional de Recursos Hídricos pela Lei n° 9.433, cujo objetivo é organizar a 
utilização dos recursos assegurando a essa e as futuras gerações água com qualidade e 
disponibilidade suficientes para a população através do uso sustentável. 

Os principais fundamentos dessa lei baseiam-se na água como bem de domínio 
público, sendo um recurso natural limitado e que possui valor econômico. Devido à 
escassez de água em qualidade adequada para o consumo, torna-se cada vez mais difícil 
atribuir valor econômico a esse recurso.  

A partir do reconhecimento do valor econômico, fez-se necessária a cobrança pelo 
uso dos recursos hídricos, no incentivo a racionalização, e a utilização dos recursos 
financeiros em programas destinados a contemplar os recursos hídricos. Os valores devem 
respeitar os tipos de exploração dos recursos hídricos, que serão destinados aos estudos, 
programas, projetos e obras na bacia hidrográfica utilizada.  

Esta medida tem por objetivo promover o uso de maneira adequada sem 
desperdício ou degradação excedente ao pré-estabelecido, o SNGRH (Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos) é o órgão que coordena e gerencia a gestão das 
águas, o programa regula e controla o uso, a preservação e a recuperação dos recursos. 
Esta é uma medida necessária para que o uso não seja completamente desorganizado. A 
água é direito da coletividade e em casos de escassez o uso humano e dessedentação de 
animais são prioritários. (BRASIL, 1997). 

Os objetivos da política de recursos hídricos são: assegurar a disponibilidade de 
água de qualidade às futuras gerações, a necessidade de água potável para o consumo da 
população e água de boa qualidade para ser usada em diversos setores. O homem necessita 
desse recurso, a utilização racional e sustentável e a prevenção contra eventos críticos que 
possam prejudicar este recurso, são algumas das medidas mais difíceis de serem 
implementadas E, com o processo de acelerada degradação da bacia do rio Morto - 
Vargem Grande é urgente a necessidade de sua recuperação e preservação para usufruto 
também das futuras gerações.  Parte de suas margens, consideradas Áreas de Preservação 
Permanente, estão sendo desmatadas e edificadas, tanto pela iniciativa privada, como 
pública. 



 
Segundo as informações dispostas na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965,  as 

Áreas de Preservação Permanente consistem em “áreas de grande importância ecológica, 
cobertas ou não por vegetação nativa, que têm como função ambiental preservar os 
recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico 
de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem estar das populações humanas”. 
(Brasil, 1965). 

 De acordo com o Art. 2° considera-se de preservação permanente, pelo efeito 
desta Lei, as florestas e demais formas de vegetação natural situadas: 

 Ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em 
faixa marginal cuja largura mínima será:  

  30 metros para os cursos d'água de menos de 10 metros de largura;  

  50 metros para os cursos d'água que tenham de 10 a 50 metros de largura; 

 100 metros para os cursos d'água que tenham de 50 a 200 metros de largura;  

  200 metros para os cursos d'água que tenham de 200 a 600 metros de largura; 

  500 metros para os cursos d'água que tenham largura superior a 600 metros; 
(BRASIL, 1965). 

 A lei também protege áreas distintas como ao redor das lagoas, lagos ou 
reservatórios d'água naturais ou artificiais; 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. A preservação dessas áreas permite que as inundações fenômeno 
natural dos rios em época de cheias, continue em harmonia com todo o meio, a fertilidade 
do solo, a alimentação e reprodução na fauna e a regeneração da flora são os principais 
beneficiados. (BRASIL, 1997). 

  Em áreas urbanas, regiões  metropolitanas e aglomerações urbanas, em todo o 
território abrangido, o uso do solo nas Áreas de Preservação Permanente é permitido a 
partir do cumprimento dos planos diretores e leis que defendem os princípios já 
apresentados.  

Esses planos são estabelecidos a longo prazo e possuem conteúdos que envolvem 
diagnóstico de situação atual, análise de alternativas em casos de crescimento 
demográfico e atividade produtiva, realização de avaliações sobre a disponibilidade, 
qualidade e quantidade para que se necessário medidas possam ser tomadas, ou seja, é um 
estudo voltado para o atendimento da demanda populacional, com o desenvolvimento da 
mesma, novas medidas devem ser reestruturadas 

O plano diretor do Rio de Janeiro, Lei Complementar n.º 111 de 1º de fevereiro de 
2011, estabelece em seu artigo 15º, parágrafo 1 que não serão permitidas construções em 
áreas consideradas impróprias pela administração municipal, tais como áreas de 
Preservação Permanente e Unidades de Conservação da Natureza.  Em seu artigo 27º, há a 
informação de que nas áreas de preservação permanente são permitidas somente 
atividades destinadas a recuperá-las e a assegurar sua proteção. 

O Poder Executivo Estadual e o Distrito Federal são responsáveis pelos elementos 
já citados e também pela fiscalização das obras, estabelecimento de saneamento básico, 
legislação sobre a ocupação, utilização e conservação desses recursos. (Brasil, 1997). As 
informações jurídicas confirmam a necessidade de recuperação ambiental urgente da bacia 
do rio Morto - Vargem Grande. Os maiores problemas em respeitar essa medida é a falta 
de fiscalização, o desrespeito e a falta de informação que “permite” aos indivíduos 
cometer infrações.  



 
5. O BAIRRO VARGEM GRANDE 
A Área de Planejamento 4, conhecida também como a “Zona Oeste Abastada”, 

uma vez que compões área de Jacarepaguá, Barra e Recreio dos Bandeirantes, possui 
inúmeras peculiaridades em sua formação social e econômica.  Seu processo de ocupação 
até as primeiras décadas do século XX, não era significativo, uma vez que era bastante 
distante dos bairros centrais do Rio de Janeiro( ARMAZÉM DE DADOS, 2012).  

A partir do desenvolvimento das construções das estradas de rodagem Avenida das 
Niemeyer e Estrada de Furnas, a Barra da Tijuca foi crescendo e os demais bairros 
próximos também, a exemplo de Recreio dos Bandeirantes, Vargem Pequena, Vargem 
Grande entre outros. De acordo com os dados recolhidos e apresentados no gráfico, a 
população da região administrativa da Barra da Tijuca, em 1980 apresentava menos de 50 
mil habitantes. Ao analisar as informações que revelam peculiaridades do local pode-se 
constatar que isso acontecia devido ao difícil acesso a região, onde as estradas eram 
precárias e a distancia dos centros urbanos não favorecia o seu desenvolvimento.  

A atividade econômica do local baseada na agricultura também era um fator que 
desestimulava o crescimento habitacional. A atividade econômica do local baseada na 
agricultura também era um fator que desestimulava o crescimento habitacional.  

Essa situação é perceptível até os anos 90, quando as obras nas estradas favorecem 
a locomoção e o projeto urbanístico da região começa a ser desenvolvido. A partir desse 
momento o crescimento é contínuo, paralelamente ao desenvolvimento sócio-econômico 
da região. Observe o gráfico.  

Gráfico 01 - Desenvolvimento quantitativo da população segundo sua Região 

Administrativa. 

 
Fonte: Armazém de Dados (1980 – 1991 – 2000 - 2010). 

O bairro Vargem Grande ainda hoje passa uma imagem de bairro rural, ligado à 
natureza, onde durante muito tempo grande parte de seu território foi constituído por 
sítios, residências simples voltadas para o desenvolvimento de atividades rurais e 
turísticas, a paisagem naturalista de Vargem Grande foi sendo substituída por um surto 
desordenado de urbanização, loteamentos e condomínios que foram ganhando espaço e 
comunidades de baixa renda como as Vila Cascatinha, Comunidade Amigos do Fontela 
Favelas do Rio Morto e Beira do Canal entre outras que foram surgindo próximas a rios e 
brejos comprovando o crescimento populacional da região. Com base nos dados obtidos 
no Armazém de Dados, observe o gráfico abaixo. 

De acordo com os dados coletados no IBGE e na subprefeitura do RJ, a 
população desse bairro sempre conviveu com muitos problemas relacionados a 
saneamento básico, a distribuição de água potável não é realizada uniformemente e grande 
parte da população ainda depende de poços artesianos ou nascentes para sobreviver. Além 



 
disso, o tratamento de esgoto que não é realizado em muitos pontos da região o que 
prejudica muito a qualidade da água proveniente desses poços, muitas vezes contaminados 
devido ao esgoto despejado sem tratamento no solo e em rios contaminando os lençóis 
freáticos e cursos d’água que cortam o bairro.  

Segundo as informações do IBGE relacionadas a infraestrutura, ainda hoje 
existem residências que não possuem esgotamento sanitário, tratamento de esgoto e até 
mesmo banheiro ou sanitários (Armazém de Dados,2012). A foto abaixo pode expressar 
de maneira clara o que acontece com diversos rios e córregos da região. 

 
Foto 06: Esgoto sem tratamento, lançado no Rio Morto – Vargem Grande, Município do Rio de Janeiro 

(2012). 

Fonte: Raquel Castro, 20 mar. 2012 

A coleta de lixo é regular, mas nem sempre foi assim, durante muitos anos os 
moradores utilizavam o lixo orgânico como adubo e os demais eram queimados. Com o 
avanço da urbanização o serviço de coleta de lixo foi regularizado, mais infelizmente 
parte da população principalmente residente em favelas e comunidades ainda descarta seu 
lixo em rios e terrenos baldios agravando o problema ambiental do local.  

A ocupação das margens dos rios por populações de baixa renda se apresenta como 
um dos fatores agravantes para o problema das enchentes. Não há uma rede de esgotamento 
sanitário, nem de coleta de lixo adequada, fazendo com que resíduos sejam lançados 
diretamente nos corpos hídricos, provocando o assoreamento e poluição que compromete o 
sistema de vazão das águas, resultando em um transbordamento em um espaço de tempo 
pequeno, vindo a atingir as populações que habitam porções próximas às margens, 
configurando assim, o que conhecemos como enchentes. 

A população começou a ocupar área de risco natural de inundação a exemplo disso 
temos as favelas Beira do Canal, Rio Morto, as ruas, residências e condomínios próximos aos 
rios.  Segundo os dados obtidos em portais da prefeitura e sub-prefeitura da cidade do Rio de 
Janeiro, as favelas Rio Morto e Beira do Canal abordadas neste trabalho  são cadastradas entre 
1988 e 1990, encontram-se em situação isolada, próximas aos rios  já mencionados, não há 
saneamento e nenhum tipo de intervenção de órgãos públicos.  

 A presença dessas favelas praticamente dentro do leito maior do rio provoca 
grandes impactos ambientais no meio ambiente, a água está sendo contaminada pelo 
esgoto, a mata ciliar é quase inexistente ou foi modificada, a fauna é escassa e os 



 
prejuízos são enormes. As imagens a seguir podem representar de maneira mais objetiva. 

 
Figura 04: Favela Rio Morto e Favela Beira do Canal – Vargem Grande, Município do Rio de Janeiro 

 (1999 - 2009) 

Fonte: Armazém de Dados – SABREN – Aerofotos (2012). 

A imagem acima demonstra o desenvolvimento da favela desde o seu 
cadastramento. Atualmente a favela se expandiu horizontalmente e está anexada a favela 
Beira do Canal, como é possível perceber na imagem a seguir. 

Com relação à ocupação grande parte dos imóveis da região são caracterizados 
como domicílios próprios, mas devido as ocupações mais recentes diversos domicílios são 
considerados como áreas de invasão, localizadas em locais de preservação inadequadas 
para a construção e moradias como é o caso das favelas ou Áreas de Preservação 
Permanente que é o caso de alguns condomínios, esse é o retrato do crescimento urbano 
desordenado que atinge diversas áreas da cidade do Rio de Janeiro. A negligência do 
Poder Público em regularizar as áreas em desenvolvimento permite que inúmeras 
irregularidades aconteçam não só por parte da população menos desenvolvida 
economicamente mais também por inúmeros empreendedores imobiliários que avançam 
sobre as Áreas de Preservação Ambiental, sem qualquer autorização invadindo espaço que 
por lei é preservado como é o caso das Áreas de Proteção Ambiental, Faixa Marginal de 
Proteção entre outros locais protegidos em publicações governamentais.  

De acordo com o que é estabelecido documento que Institui o Projeto de 
Estruturação Urbana (PEU), a ocupação urbana está condicionada a proteção do ambiente, 
biodiversidade, a paisagem e as características culturais locais. Os proprietários de áreas 
com metragem superior a duzentos mil metros quadrados devem manter no mínimo dez 
por cento da área a manutenção e reflorestamento da vegetação nativa. Além disso, devem 
ser respeitadas as áreas sujeitas a inundação, instabilidade geológica, faixas marginais, 
áreas já protegidas pela legislação, áreas de suporte ecológico, com ausência de 
infraestrutura, áreas em recuperação ambiental em razão de ações antrópicas. 

Para haver a regulamentação da ocupação urbana é necessário a elaboração de 
planos de macrodrenagem, fiscalização em ocupações das áreas marginais e lançamentos 
de esgotos. (BRASIL, 2009). 

Todos os direitos ambientais do local são garantidos pela lei, no entanto, a ousadia 
em destruir ao contrario de preservar persiste e ganha adesão de inúmeros cidadãos que 
visão os lucros econômicos que podem adquirir sem qualquer preocupação com o que está 
redigido nos documentos de ordem pública ou com as implicações jurídicas que podem 
sofrer.  



 
6. A BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MORTO – VARGEM GRANDE 

O estudo de bacias hidrográficas é de extrema importância para a sociedade, 
principalmente em locais onde há população, pois, estão expostos aos fenômenos naturais 
que ocorrem neste tipo de ambiente.  

Segundo Guerra (2010), entende-se por bacia hidrográfica “a rede de drenagem 
mais desenvolvida numa das zonas por ela ocupada”, são locais com peculiaridades que 
caracterizam alguns elementos geográficos tais como, vegetação, hidrografia, drenagem, 
geologia, clima entre outros elementos. 

 De acordo com o Tucci (1997), as inundações ocorrem quando as águas dos rios, 
riachos, galerias pluviais saem do leito de escoamento devido a falta de capacidade de 
transporte de um destes sistemas e ocupa áreas onde a população utiliza para moradia, 
transporte (ruas, rodovias e passeios), recreação, comércio, indústria, entre outros.  

A bacia hidrográfica do rio Morto - Vargem Grande está localizada dentro do 
limite do bairro Vargem Grande, que por sua vez pertence à região administrativa da 
Barra da Tijuca.  

A estação pluviométrica mais próxima é de Itaúna1, localizada na Barra da Tijuca.  
De acordo com os dados obtidos pela estação, a bacia do rio Morto conta com chuvas 
anuais entre 1000 e 1200 mm, concentrando-se, sobretudo no verão.  A diferença de 
temperatura com relação a outros pontos da cidade é nítida, o lugar é muito úmido, a 
grande quantidade de área verde torna o local mais fresco, o relevo montanhoso próximo 
ao mar impede que nuvens mais densas ultrapassem o maciço, ou seja, chove bastante. 

A bacia hidrográfica é esculpida sobre rochas intrusivas metamórficas e 
magmáticas que possuem características do tipo Granito Cinza Porfíritico (tipo “favela”), 
com diques de Allanito Granito e Granito Rosa, e uma pequena parte de granodioritos, 
tonalitos e quartzodiorito. Nas áreas mais elevadas, sobre essas rochas encontramos uma 
vegetação exuberante típica de Mata Atlântica que faz parte do Parque Estadual da Pedra 
Branca, porém, em alguns locais é possível perceber o desmatamento para a atividade de 
agricultura. As áreas mais baixas são constituídas por sedimentos recentes do tipo aluvião, 
dunas, mangues, aterro e intrusões alcalinas descendentes da era cenozóica.  Observe o 
mapa abaixo que põe em destaque a área estudada. 

 
Figura 08: Mapa da Cidade do Rio de Janeiro – 2007 – escala 1:50 000 - Em destaque o local pesquisado; 

Fonte: Armazém de Dados (2012). 

                                                        
1 Monitorada pela GEORIO (Fundação vinculada a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, responsável pela 
gestão das encostas). 

 



 
A formação geológica do Maciço da Pedra Branca é formação rochosa que abriga 

inúmeras Serras e morros que compõe a área do bairro Vargem Grande, incluindo o Rio 
Morto - Vargem Grande transporta grande quantidade de sedimentos provenientes de 
áreas circunjacentes ao seu percurso.  O encontro do Rio Sacarrão e do Rio Branco 
formam a vertente do Rio Morto que possui 3.2 km de extensão em local plano próximo a 
Serra Alto Peri. Já o Rio Vargem Grande tem sua vertente nos Rio da Toca, Rio 
Cambugui e Rio Paineiras, possui aproximadamente 2,55 km de extensão, os dois rios 
estudados têm sua foz local de desaguamento, localiza-se no Canal de Sernambetiba.  

Essa bacia pertence ao conjunto de bacias da baixada de Jacarepaguá e Zona Sul, 
no entanto, os rios pesquisados localizam-se na sub-bacia Zona dos Canais. O substrato 
rochoso que forma a sub-bacia favorece o escoamento das águas através de rios e canais, 
sua inclinação permite a existência de diversas áreas de inundação favorecendo o 
desenvolvimento da vegetação local e diversas áreas de mata ciliar.  

O substrato rochoso é representado por três conjuntos litológicos.  Os contrafortes 
do Maciço da Pedra Branca estão assentados sobre paragnaisses (gnaisse facoidal com 
microclina, quartzos, plagioclásio, biotita e granada).  Nas áreas de baixadas, a bacia 
hidrográfica corta sedimentos recentes, representados por aluviões e aterros.  No extremo 
sudoeste, há a presença de rochas alcalinas, do tipo rochas intrusivas do pré-cambriano, 
como gabros e quartzo diorito (ARMAZÉM DE DADOS, 2012a). 

O bairro Vargem Grande situa-se muito próximo aos morros que compõe o 
Maciço da Pedra Branca onde é possível observar a formação de diversos vales, há nesses 
locais grande demonstração de movimentos orogenéticos que a milhões de anos atrás 
constituíram essa grande massa rochosa.  

Encontram-se também extensões de terrenos mais ou menos planos com altitudes 
variáveis e planícies, além do leito maior dos rios, revelando algumas áreas de inundação 
e enchente, em casos de ocupação humana, causam verdadeiros desastres e prejuízos. 
Observe as imagens abaixo. 

    
Mapa da Cidade do Rio de Janeiro – 2007 – Escala 1:50000 

Fonte: Armazém de Dados (2012). 

Nas imagens apresentadas estão em destaque alguns pontos com risco natural de 
inundação e os pontos de risco ambiental de inundação. Definir a distribuição geográfica 
de ocorrência do processo é fundamental para prevenir a sociedade, neste estudo é 
possível identificar quais consequências e implicações os processos podem exercer sobre 
as atividades sociais. 



 
Dentre os pontos de risco natural de inundação identificados na bacia Zona de 

Canais, 27 localizam-se na sub-bacia do rio da Divisa, 18 na sub-bacia do rio Sacarrão, os 
demais pontos encontram-se distribuídos em outros rios e seus afluentes. 

Observando o total de pontos de risco natural de inundação pode-se perceber que 
10% deles localizam-se na bacia de inundação, com isso o risco ambiental torna-se 
relevante, em algumas áreas esses pontos são ocupados pela população a exemplo disso 
temos as favelas Beira do Canal, Rio Morto, as ruas, residências e condomínios 
próximos aos rios.  

O que diferencia o risco ambiental do risco natural, é que o primeiro se estabelece 
através de um processo, independente de eventos naturais ou catastróficos. Este é 
caracterizado pela soma de processos, com temporalidade distinta e atrelado a sociedade 
moderna, pois, é ela que determinará os motivos pelos quais os riscos ambientais são 
pertinentes. 

Existe um conjunto de riscos naturais e ambientais que podem influenciar na 
dinâmica do local, tais como: impermeabilidade do solo, quantidade de chuva em 
determinado período, clima, configuração da geológica, entre outros fatores. No entanto 
neste trabalho de pesquisa será abordado o risco geomorfológico que incluem localização 
dos pontos de confluência de rios, áreas onde há diferença brusca de declividade do solo 
provocando o aumento na velocidade do fluxo das águas que escoam por esses locais, 
períodos de chuvas torrenciais que possam provocar deslizamentos, catástrofes de naturais 
e ambientais, clima, entre outros elementos.  

A área estudada possui grande vulnerabilidade devido a sua localização geográfica, em 
diversos pontos de inundação ambiental há presença humana, residências, favelas até 
mesmo estradas. Com isso inúmeros problemas são identificados, as enchentes são 
comuns em muitos pontos.  



 
1. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este estudo tem como objetivos esclarecer a atual situação sócio-ambiental em que 

vive o bairro Vargem Grande. A população local ainda não se deu conta dos graves 
problemas que estão se formando devido ao desenvolvimento desordenado e acelerado. 

A utilização do espaço na zona oeste do município do Rio de Janeiro está cada vez 
mais agregando valorização, porém, o preço que o meio ambiente está pagando por esse 
desenvolvimento está cada dia mais alto.  

Foram constatadas diferentes favelas em pleno desenvolvimento, lixo a céu aberto, 
desmatamento, assoreamento e poluição de rios, áreas com grande risco natural e 
ambiental de inundação, comprovação de enchentes em áreas onde residem diferentes 
classes sociais, e muitos outros problemas. 

As inúmeras irregularidades demonstradas no decorrer da pesquisa comprovam 
como os locais estão sendo degradados e com isso os riscos à população são cada dia mais 
evidente. A ocupação em áreas de preservação é um dos problemas que podem atingir 
grande número de pessoas que insistem em habitar locais impróprios.  

O bairro Vargem Grande está localizado em uma área muito peculiar e por esse 
motivo necessita de um planejamento mais elaborado a fim de evitar que prejuízos 
continuem acontecendo. Os riscos são específicos principalmente em áreas de inundação 
natural, onde atualmente encontram-se casas e ruas, além disso, os riscos ambientais são 
eminentes nas áreas onde há grande número de habitantes, ou seja, na bacia de inundação. 

A formação geológica da bacia hidrográfica revela uma forte rede de drenagem que 
até alguns anos atrás estava em harmonia com o dinamismo dos fenômenos locais. No 
entanto, o desenvolvimento acelerado e a ausência de agentes fiscalizadores permitiu um 
grande avanço habitacional para as áreas onde o solo não é destinado a moradias e sim a 
atuação das cheias dos diversos rios e córregos da região.  

A vegetação que deveria estar presente no entorno da maioria dos rios garantindo 
sua preservação e manutenção natural está desaparecendo em virtude de inúmeras favelas 
e até mesmo condomínios que estão se estabelecendo no local. 

Segundo os pesquisadores do conceito de espaço geográfico, o mesmo pode 
adquirir diversas funções para atender as necessidades da população que ali habita. No 
caso dos rios Morto – Vargem Grande, a população adquiriu o espaço destinado a sua 
proteção, e por motivos revelados no decorrer do trabalho está sofrendo com os 
fenômenos naturais. 

Atualmente diversas obras de infra-estrutura estão sendo realizadas, mas o atraso 
do Poder Público na realização e fornecimento de parte dessa infra-estrutura 
extremamente necessária a população não evitará que os problemas continuem a ser 
constatados devido às construções que permanecem em locais irregulares. 

Pode-se afirmar que há muito a ser esclarecido e estudado nessa área, os trabalhos 
realizados que contribuem para a disseminação de informações relacionadas ao bairro 
ainda caminham lentamente, porém, mesmo com todas as dificuldades é possível alertar 
os habitantes sobre “como” e “por que” preservar a beleza e a qualidade de vida que 
encontra-se nos espaços devidamente habitados, onde não há riscos tão pertinentes, 
merece toda atenção em estudos que preservem essa região. 
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