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RESUMO --- Este trabalho tem por objetivo a reconstituição do processo evolutivo de degradação 
ambiental da Lagoa Rodrigo de Freitas, um dos cartões postais da cidade de Rio de Janeiro, RJ. 
Para entender esse processo de degradação, realizou-se uma retrospectiva desde sua formação 
geológica e ocorrência de processos naturais até o processo de ocupação e antropização da sua bacia 
hidrográfica e áreas de entorno. 
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ABSTRACT --- This work reconstitutes the environmental degradation of Lagoa Rodrigo de Freitas 
(LRF), one of the postcards of Rio de Janeiro City, RJ. To understand this process, it was necessary 
to conduct a historical retrospective of its geological formation and of the occurrence of natural 
processes of degradation, and to understand the incidence of human occupation and the 
anthropization process in the surrounding areas of LRF and its hydrographic basin. 
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1 - INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho tem por objetivo a reconstituição do processo evolutivo de degradação 

ambiental da Lagoa Rodrigo de Freitas (LRF), um dos cartões postais da cidade de Rio de Janeiro, 

RJ. Para entender esse processo de degradação, é necessário realizar uma retrospectiva desde sua 

formação geológica e ocorrência de processos naturais até o processo de ocupação e antropização 

da sua bacia hidrográfica e áreas de entorno.  

A LRF é uma lagoa costeira localizada em uma das maiores áreas urbanas do mundo, com 

presença de bairros de classe alta e moradia subnormais (favelas). Apresenta alto grau de 

descaracterização do ecossistema, com eventos de mortandades de peixes, aterramentos das 

margens em decorrência da intensa expansão imobiliária, tendo já ocorrido extinção de espécies de 

flora e fauna nativos.  

As lagoas costeiras são corpos d'água conectados parcialmente ou totalmente isoladas do 

oceano, formadas durante as oscilações do nível do mar em função das modificações climáticas 

mundiais nas épocas glaciais e inter-glaciais durante o Holoceno e da formação das restingas 

arenosas através dos processos marinhos. São efêmeras na escala de tempo geológico caracterizadas 

como áreas de rápida acumulação de sedimentos de granulometria fina, ricas em materiais 

orgânicos de origem autóctone e alóctone, em razão da minimização de fontes de energia como 

marés, ondas e correntes possuem pequena taxa de renovação de águas, com longo tempo de 

residência, e sua existência depende principalmente das flutuações do nível do mar e da 

interferência humana. Sua ligação com o mar é feita através de canais ou barras e a quantidade e 

tamanho determinados pela quantidade de água que flui em determinado intervalo de tempo, aonde 

o volume dessa água é controlado pela variação das marés e descarga de águas introduzida pelos 

rios tributários.  

No Cenozóico, principalmente durante o Neogeno as oscilações climáticas e variações do 

nível do mar originaram a forma do litoral do Rio de Janeiro. A origem e evolução da Lagoa 

Rodrigo de Freitas (LRF) também estão associadas a vários eventos de oscilação do nível médio 

dos oceanos ocorridos durante o Cenozóico, a formação ocorreu a partir do fechamento de uma 

enseada primitiva pelo cordão litorâneo (restingas de Ipanema e Leblon), num processo de 

deposição de sedimentos de fina granulometria, ricos em matéria orgânica e sedimentos carreados 

das encostas dos maciços da Tijuca pelos pequenos riachos que drenam a região até a antiga 

enseada. 
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2 - METODOLOGIA 
 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica em artigos científicos, livros, acessos à internet, 

além de análise de dados requisitados diretamente à SERLA e FEEMA (hoje unificadas no Instituto 

Estadual do Ambiente – INEA). O conteúdo desses artigos científicos, livros, acessos à internet e 

dados foi analisado através de uma leitura crítica, tendo-se procurado separar os conteúdos 

consistentes, pela comparação das informações. Usou-se uma foto retirada do Google Earth da BH 

da LRF que foi sobreposta, redimensionada e translúcida por uma figura de três aterramentos 

ocorridos no espelho d’água da LRF com a utilização do programa Photoshop. Dessa forma 

procurou-se estabelecer um histórico da área da BH da LRF, focalizando os eventos importantes e 

relacionando-os a degradação do ambiente natural. 

 
3 - BACIA HIDROGRÁFICA DA LAGOA RODRIGO DE FREITAS 
 

A bacia hidrográfica da LRF está localizada da zona sul do município do Rio de Janeiro, 

formada pelas sub-bacias dos rios Cabeça, Macacos e Rainha e pelas praias de Ipanema e Leblon. É 

uma pequena bacia drenante, com uma área de cerca de 23,5 Km2, que pode ser dividida em dois 

compartimentos geomorfológicos distintos: o Maciço Costeiro, composto de encostas que são 

drenadas pelos rios do Maciço da Tijuca, e a Planície Costeira que abrange a área que vai do sopé 

das encostas do maciço até o mar. Drena as águas da vertente sudeste da Serra da Carioca, no 

maciço da Tijuca, limitando-se ao Norte com a Serra Carioca e ao Sul com o Oceano Atlântico. Os 

divisores de águas que limitam a área da bacia vão desde a praia do Arpoador, passando pelos 

cumes dos morros dos Cabritos e Saudade, chegando até os morros do Corcovado, Alto Sumaré, 

Pico Carioca, Morro do Queimado, Mesa do Imperador, Morro Dois Irmãos, Alto Leblon e 

retornando até a praia do Leblon. 

 
4 - LAGOA RODRIGO DE FREITAS 
 

A LRF originalmente era uma bacia aberta ao oceano que sofreu intempéries e a erosão das 

rochas da Serra do Corcovado propiciaram a lenta formação de um cordão de areia que foi carreado 

pelo mar e levado pelas correntes originando uma restinga que se entendia da ponta do Arpoador ao 

Vidigal, compreendendo os bairros de Ipanema e Leblon. Sua característica principal é estar ligada 

ao mar por fluxo e refluxo de águas, funcionando como receptora natural de sub-bacias fluviais. Sua 

água é salobra, sendo influenciada pela maré e pelas contribuições de águas fluviais e pluviais. O 

resultado da mistura de águas doce e salgada determina o grau de salinidade da água, considerado 

fator determinante para o estabelecimento ou não de espécies de flora e fauna. Considerada um 
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corpo aquático continental salobro em meio urbano, apresentando em seu entorno aspectos 

peculiares quanto à questão de circulação das águas e saneamento. 

O processo de urbanização da cidade do Rio de Janeiro modificou por completo as 

características da LRF, os sucessivos aterros que se deram às margens diminuíram cerca de 1/3 a 

área ocupada pelo espelho d’água, para dar lugar às novas construções para ocupação humana. 

Localizada em área de assentamento urbano consolidado, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, 

entre as latitudes 22º57’02’’ e 22º58’09’’ Sul e as longitudes 043º11’’09’’ e 043º13’03’’ W, 

apresenta uma superfície de 2,4 km2, seu perímetro é de e 7,8km e seu diâmetro é de 3 km em sua 

maior largura, possui um espelho d’água de 2,2km2, com volume de cerca de 6.200.000m3, 

profundidade média da ordem de 2,8m e máxima em torno de 4,0m. O canal do Jardim de Alah é 

sua ligação com o mar, possui cota de fundo de 0,70m, 800m de comprimento e entre 10 e 18 

metros de largura, tem a finalidade de promover a renovação das águas da lagoa, além de servir de 

extravasor nos períodos de chuvas mais intensas. Com o avanço da taxa de impermeabilização do 

solo, apresenta escoamento superficial acelerado, ocasionando o aumentando do volume das águas 

pluviais a ser drenado, aumentando os riscos de enchentes, agravadas pelo ineficiente sistema de 

micro e macrodrenagem e o assoreamento de canais de escoamento motivo qual já não apresenta 

muita semelhança com o ecossistema original. 

O fundo da LRF é recoberto por uma camada espessa e irregular de sedimento, 

principalmente de granulometria de areia média, de 30% a 80% e areia fina com 7% a 30%, com 

associação de sedimentos contendo fragmentos de moluscos, diatomáceas, foraminíferos, 

celenterados, poríferos, artrópodes e biozoários tipicamente do Holoceno. Como as águas do fundo 

da LRF são total ou parcialmente estagnadas e esta é explicável pela geologia, que igualmente 

explica a origem da própria LRF, resultante de um processo de barragens devidas à justaposição de 

sucessivas restingas, o sedimento é composto por uma vaza muito fina aonde são retidos metais 

pesados e gases tóxicos. A vasa de coloração cinza escura é formada por material vegetal que 

prolifera na LRF, e material orgânico em decomposição procedente de esgotos, esse material se 

acumula no fundo devido ao efeito da floculação e da gravidade em momentos de marés cheias. O 

gás sulfídrico (H2S) proveniente do lodo, quando na superfície da LRF, gera o odor fétido, sulfuroso 

e falta de oxigenação das águas superficiais, fato que dificulta a respiração dos peixes e tem 

potencial de provocar mortandades. A formação de vasa negra no substrato é um fenômeno natural, 

pois suas águas são relativamente plácidas e recebem há muito tempo o afluxo de detritos 

inorgânicos, proveniente dos ecossistemas aquáticos e terrestres. A LRF possui uma complexidade 

de renovação de suas águas e de incorporação de substâncias alóctones, intensificadas devido a sua 

localização e ao seu papel de bacia sedimentar. Processos que alteraram seu contorno original foram 
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realizados via aterros marginais que visaram à exploração do mercado imobiliário. A consequência 

dessas ações provocou redução da circulação e da renovação de suas águas, diminuição do volume 

d’água, do espelho e da profundidade, que podem ter modificações na estrutura da comunidade de 

peixes. Já em meados do século XIX principiaram-se os estudos para o saneamento da LRF, que 

continham projetos para a manutenção de uma comunicação permanente com o mar via um canal 

com comporta e abrigado por um quebra mar. Em 1922 foi realizada uma intervenção de engenharia 

hidráulica, o Canal do Jardim de Alah, onde foi instalada uma draga para abrir e aprofundar a barra 

para a circulação de água salgada e escoar a vazão das águas pluviais para o mar em períodos de 

precipitação elevada. Após essa interferência criaram-se os terrenos do Jockey Clube Brasileiro, da 

Ilha Caiçaras, da Praia do Pinto e da Ilha do Piraquê. 

 
5 - QUALIDADE DA ÁGUA  
 

A qualidade da água da LRF sempre foi motivo de preocupação e discussão, pois desde o 

princípio da ocupação urbana de seu entorno comentava-se sobre a ocorrência dos fenômenos 

naturais de águas fétidas provenientes da exalação de gases nocivos e mortandade de peixes. Esses 

eventos motivaram a realização de intervenções, onde diversos projetos foram apresentados visando 

à melhoria da qualidade das águas, tanto em tentativas de transformá-la em ambiente marinho 

quanto de água doce.  

Na década de 1920 foram executadas intervenções por solicitação e intermédio da então 

Prefeitura do Distrito Federal, época marcada por intensas intervenções efetuadas no urbanismo da 

cidade pelo Prefeito Francisco Pereira Passos, a denominada Reforma Passos, que marca uma 

mudança da postura do Estado, adotando uma ação direta de intervenção no urbanismo em 

detrimento da ação indireta. Durante essas intervenções o engenheiro sanitarista Francisco 

Rodrigues Saturnino de Brito buscou resolver os problemas de inundação e renovação das águas, 

resultando na abertura dos canais de ligação com o mar do Canal da Barra (atual Canal do Jardim de 

Alah) e do Canal da Av. Visconde de Albuquerque.  

Para diagnóstico da qualidade da água da LRF são analisados os parâmetros de temperatura, 

salinidade, pH, turbidez, oxigênio dissolvido (OD), demanda bioquímica de oxigênio (DBO), 

demanda química de oxigênio (DQO), material particulado em suspensão, nitrogênio, fósforo e 

amônia, e emitidos relatórios de monitoramento e medições realizados pela Fundação Estadual de 

Engenharia do Meio Ambiente. 

Fenômenos naturais e intervenções antrópicas ocorrem na LRF tornando complexa a 

aplicação de soluções sustentáveis através de diversificadas e interdisciplinares ações para a 

melhoria da qualidade ambiental. O mau funcionamento do sistema de esgotamento sanitário com 
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constantes extravasamentos de esgotos incluídos várias contribuições impróprias de águas pluviais 

são responsáveis pela baixa qualidade das águas da LRF.  

 
6 - PROCESSOS DE MODIFICAÇÃO DA PAISAGEM E DESENVOLVIMENTO URBANO 
 

A área da LRF compreendia toda a região da Lagoa e Copacabana (Figura 1) e era habitada 

pelos índios Tamoios. Suas terras abrangiam onde hoje estão localizados os bairros de Copacabana, 

Ipanema, Leblon, Lagoa, Humaitá, Jardim Botânico e Gávea. A laguna era denominada pelos índios 

de Capôpenypau (local de raízes chatas, por causa da aparência das macrófitas do local), Piraguá 

(água parada) e Ipanema que significava lagoa pútrida (I - água, líquido; Penema - ruim, mau, 

imprestável) e as terras do entorno de Sacopenapã (topônimo resultante provavelmente duma 

aliteração da contração dos vocábulos de origem tupi socó-apê-nupã, que significa caminho batido 

de socós - o socó ave pernalta da família dos ardeídeos, abundante nas restingas do Rio de Janeiro, 

que se alimenta de peixes, de preferência mortos e têm como habitat terrenos alagadiços, rios, 

igapós e lagoas aonde encontram meio favorável para sua sobrevivência). 

 

 
Figura 1 - Vista da LRF. 

 
Estudos históricos indicam que a cidade do Rio de Janeiro começou a se desenvolver, por 

volta de 1567, 1568 quando o Governador Geral do Brasil Mem de Sá transferiu a cidade da Praia 

Vermelha para as áreas de várzea localizadas no entorno do Morro do Castelo, para facilitar o 

desenvolvimento das atividades de agricultura e pecuária A ocupação desenvolveu-se na planície 

entre as várias lagoas e pântanos que havia no Rio Antigo, resultando na sobrevivência das lagunas 

de Jacarepaguá, Camorim, Marapendi e Rodrigo de Freitas. Sacopenapã pertencia aos descendentes 

de Estácio de Sá, fundador da cidade do Rio de Janeiro. Na parte menos alagada do entorno da LRF 

plantava-se cana-de-açúcar, a principal riqueza do Rio de Janeiro que ocasionou a formação do 

Engenho Nossa Senhora da Conceição.  

No século do descobrimento, a LRF se ligava com o mar por meio de um amplo canal, com 

cerca de 100 m de comprimento e 200m de largura separando as praias de Ipanema e Leblon. Com 
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o passar dos anos esta largura foi se estreitando, chegando ao início do século XIX com cerca de 

40m, possui variação atual de 10m a 18m.  

Entre 1574 e 1577 o então governador do Rio de Janeiro, Antônio Salema, jurista formado 

em Coimbra, descobriu em seu mandato uma lei editada pela Metrópole isentando de impostos por 

dez anos quem erguesse engenhos de cana-de-açúcar no Brasil, decidiu então eliminar os índios 

Tamoios das aldeias da Lagoa, Ipanema e Leblon (aldeia tamoia Kariané no Leblon) e erguer o 

Engenho d'El Rey às margens da lagoa. Para atingir seus objetivos, determinou que fossem 

espalhadas roupas contaminadas com varíola às margens da lagoa, os índios as manusearam e em 

pouco tempo pereceram. Esse acontecimento representa a primeira guerra biológica do Brasil.  

O então deficitário engenho foi vendido a Diogo de Amorim Soares, e mais tarde transferido 

para Sebastião Fagundes Varela. No início do seiscentismo (1602-1607 e 1623-1632) Martin 

Correia de Sá, governa a Cidade por dois mandatos, reforma e amplia o Engenho d'El Rey, e edifica 

uma capela em tributo a Nossa Senhora da Cabeça, (nome do rio que nasce em um talude do 

vizinho morro do Corcovado). Também no século XVII, a extensa região foi decomposta nos 

engenhos Nossa Senhora da Cabeça e Nossa Senhora da Conceição da Lagoa. Em 1611, Sebastião 

Fagundes passa para Rodrigo de Freitas Mello e Castro, seu genro, o Engenho de Nossa Senhora da 

Conceição da Lagoa, cujos herdeiros mantêm durante mais dois séculos a posse da propriedade até 

o começo do século XIX constituindo o primeiro pólo de desenvolvimento da região, o Engenho da 

Fazenda dos Rodrigo de Freitas. O processo de ocupação das terras da bacia da LRF prosseguiu 

durante o século XVIII. No início do século, quem subia ao alto da serra da Gávea, como na gávea 

do mastro principal de um navio, via-se a Rua Marquês de São Vicente em terra batida e a lagoa 

bem em frente, onde existiam pequenas ilhotas formando um alagadiço, criado pelos riachos que 

desciam a encosta e ali desaguavam. A Rua Jardim Botânico beirava a lagoa até a desembocadura 

do rio Cabeça [Camões (1994)].  

Com a vinda da Família Real para o Rio de Janeiro em 1808, ocorre impulso no 

desenvolvimento e urbanização da cidade. D. João VI desapropria parte das terras do engenho do Sr 

Rodrigo de Freitas e estabelece ali a Fábrica Real de Pólvora e oficinas de peças de artilharia, 

concomitante a um jardim para plantas. A Real Fábrica de Pólvora desempenhou função de 

importância vital para a segurança do Império do Brasil, sendo responsável pela produção e 

abastecimento de explosivo de todo o mercado brasileiro. A Casa dos Pilões era uma das unidades 

de produção da Real Fábrica de Pólvora da LRF, a etapa mais perigosa do processo de produção do 

explosivo, a compactação da pólvora era desempenhada na Oficina do Moinho dos Pilões. Em 1831 

ocorre uma explosão e posteriormente, a edificação passou por várias reformas e serviu de 

residência e laboratório ao botânico Dr. João Geraldo. Em seguida, no terreno ocupado pela Real 
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Fábrica de Pólvora, o rei D. João VI alojou um jardim para aclimatação de plantas exóticas, que deu 

origem ao Real Jardim Botânico, com intuito de introduzir novas espécies, o plantio de madeiras 

empregáveis na construção naval e o melhoramento das pastagens. Parte das ruínas da Real Fábrica 

de Pólvora foi preservada como preciosidade histórica. Na época de D. João VI, sua carruagem real 

parava na Fonte da Saudade, próximo à antiga Praia da Piaçava na orla da LRF e seguia até o 

Jardim Botânico. D. João também costumava pegar uma canoa para ir até o seu horto. 

Em 1871 chegam os trilhos do bonde, de tração animal, posteriormente substituídos por 

elétricos, em 1902. É possível que desde o século XIX cerca de 1,5 milhões de m2 da superfície da 

LRF tenham desaparecido mesmo que parte desta área apresentasse pouca profundidade e se 

associasse ao espelho d’água apenas nas cheias, do contrário, tornavam-se pântanos e alagadiços. 

Durante o transcorrer do século XIX, ocorre a ocupação do entorno do Jardim Botânico a partir de 

Botafogo e Gávea. No término do século, principia-se a ocupação da área por indústrias devido ao 

aproveitando do potencial da força hidráulica local e construção de suas respectivas vilas operárias. 

Próximas ao Parque Lage foram erguidas as fábricas de tecidos Corcovado e Carioca, a fábrica de 

chapéus Braga Costa e o laboratório do médico Oswaldo Cruz, fato que transforma os bairros da 

Gávea e do Jardim Botânico em uma das terras mais industrializadas do Rio de Janeiro, no extremo 

do século XIX. São implantados os primeiros sistemas de esgotamento sanitário da cidade via 

contrato de concessão realizado pelo Governo Imperial, principiando com projetos de divisão da 

cidade em distritos, com o intuito de proporcionar áreas urbanas mais povoadas de forma autônoma.  

Como desde a fundação da cidade do Rio de Janeiro (século XVI) a LRF apresentava 

problemas de insalubridade e frequentes inundações em seu entorno, em 1919 várias autoridades 

verificaram que as águas da lagoa deveriam ser totalmente doces, sendo construída então uma ponte 

sobre a barra da LRF, transformada num vertedouro que permitia apenas a saída de água após 

grandes chuvas, a consequência dessa ação causou o alagamento das margens da LRF e grande 

crescimento de taboas (Typha domingensis), gerando proliferação de mosquitos da malária, por 

isso, o vertedouro precisou ser destruído. 

A partir da urbanização do prefeito e engenheiro Pereira Passos, obras de envergadura 

estendem-se além do Centro e da Avenida Beira–Mar, estimulando-se a ocupação de novas áreas. E 

também em 1919, o prefeito e engenheiro Paulo de Frontin fechou a ligação de água do mar com a 

lagoa, suas margens ficaram alagadas com dispersão de taboa, aumentando assim a proliferação de 

insetos gerando focos de doenças. Após seis meses o término da administração de Paulo de Frontin, 

o prefeito Carlos Sampaio (1920-1922) reabriu essa ligação.  

Em 1920 por empreendimento de Carlos Sampaio houve a construção e inauguração da Av. 

Epitácio Pessoa que cerca a LRF no sentido de Ipanema, proporcionando dimensões consideradas 
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significativas para a época. Em 1921, a Prefeitura do então Distrito Federal encomendou ao 

engenheiro sanitarista Saturnino de Brito um projeto para solucionar as inundações da região. 

Foram realizadas obras de aterramento na parte alagadiça e pantanosa estabelecida entre o Jardim 

Botânico e a Lagoa.  

No início do século XX, ocorre o loteamento do Leblon, desenvolvimento do Jardim 

Botânico via aterramentos realizados em direção ao Vale dos Macacos e ao talude do Corcovado, a 

instalação do Jockey Clube ao final da Rua Jardim Botânico, em terreno contíguo aos alagadiços, e 

em 1922 foi inaugurado o Hipódromo da Gávea. O saneamento na orla da LRF resultou na 

concepção do sistema de renovação das águas através da construção de dois canais de comunicação 

da LRF com o mar, o Canal da Barra (atual Canal do Jardim de Alah) e Canal da Av. Visconde de 

Albuquerque. Também em 1922, foi concluída a construção do Canal da Barra que ligava a LRF ao 

mar e apresentava 100 m de extensão. A água salgada carreada pelo fluxo das marés atravessava o 

canal de forma turbulenta, se alastrava no fundo da LRF proporcionando renovação permanente das 

camadas mais profundas de suas águas, e impedindo sua estagnação. Em 1938 acontece a abertura 

do Corte de Cantagalo. Com a expansão da Cidade na década de 1940, a fábrica da Companhia de 

Fiação e Tecidos Corcovado encerra suas atividades. As chácaras são loteadas, surgindo nas áreas 

do entorno da LRF, principalmente na orla do Jardim Botânico núcleos residenciais, terrenos 

inicialmente ostentados por mansões, que em seguida são ocupados por edifícios de apartamentos 

de alto luxo. Em 1942, o prefeito Henrique Dodsworth, inaugurou o Canal do Jardim de Alah, 

estabelecendo uma expansão do Canal da Barra (Canal do Jardim de Alah) aterrando local ocupado 

pela LRF para ampliá-lo para a extensão de 800 m e ajardinamento das laterais. Em consequência 

do processo de ocupação e intervenções nas terras da bacia da LRF, começa uma nova sucessão de 

ocorrência de mortandade de peixes. Devido a sua extensão, o canal passou a ser constantemente 

dragado, pois a energia recebida das ondas do mar era dissipada antes de atingir a LRF. O material 

retirado do canal era utilizado para aterrar as margens baixas e pantanosas, resultando com isso nas 

ilhas artificiais dos Caiçaras e Piraquê [Pereira (1987)]. A primeira metade do século XX foi 

marcada por amplas modificações urbanas no entorno da LRF por meio de aterros nas áreas 

marginais alterando e reduzindo bastante o perímetro da área. 

Em meados da década de 1960 concluiu-se o circuito em volta da Lagoa, e em 1965 o 

término da construção do Túnel Rebouças provoca um novo fluxo de tráfego em torno da LRF, o 

que provocou a mudança expressiva de sua paisagem. Tais interferências propiciaram loteamentos 

com preços mais baratos do que em Copacabana.  

No período entre 1968 e 1975 foram removidas mais de 150.000 pessoas de cerca de 100 

comunidades, na cidade. A Favela da Praia do Pinto, entre a Lagoa e Ipanema, sofreu um incêndio 
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em 1968, quando já estava passando por um processo de remoção, dando lugar a um conjunto de 

prédios para classe média conhecido como Selva de Pedra [Tranjan (1997)]. A favela da Catacumba 

foi removida em 1970, durante o Governo de Francisco Negrão de Lima, na Operação Catacumba. 

No ano de 1974, limnólogos suecos em representatividade da OMS (Organização Mundial 

de Saúde), recomendaram a construção de um receptor em torno da lagoa para desviar as águas 

poluídas e a dragagem de cerca de 80.000 m3 de lodo do fundo. Em 1976, foi construído um cais no 

perímetro da LRF, iniciando a dragagem do lodo que foi lançado ao mar através do emissário de 

Ipanema e em 1978, foi concluída a obra do cais e ocorre a delimitação definitiva de suas margens, 

evitando aterramentos futuros. Vários estudos e projetos ainda foram desenvolvidos, e em 1997 a 

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro contratou o Laboratório Nacional de Engenharia Civil 

(LNEC - com sede em Lisboa) para estudar a orla da zona sul e da lagoa, de acordo com o projeto 

desenvolvido pela COPPE UFRJ. 

Na década de 1980 com a expansão da cidade em direção a Barra da Tijuca há uma 

estabilização no crescimento urbano no entorno da LRF. Tal fator ativa a ampliação de regiões 

favelizadas como as favelas do Parque da Cidade e Humaitá e da região da vertente da Gávea da 

Favela da Rocinha e a de Ipanema da Favela do Cantagalo, áreas localizadas no interior da região 

contribuinte à bacia da LRF.  

 
7 - BIOMAS  
 
7.1 - Manguezal 
 

Ecossistema costeiro de transição entre os ambientes terrestre e marinho (Figura 2), 

característico de regiões tropicais e subtropicais, sujeito ao regime das, o manguezal é um dos 

principais ecossistemas costeiros em território brasileiro, está associado às margens de baías, barras, 

enseadas, foz de rios, lagunas e reentrâncias costeiras, aonde tenha encontro de águas de rios com a 

do mar, ou diretamente expostos à linha da costa. Ocorre em 1/3 da costa, diferenciado pela 

presença de árvores muito bem adaptadas à sobrevivência em substrato de vasa (lodoso) de 

formação recente, que apresenta pequena declividade, sob ação diária das marés na região dos 

estuários e águas salgadas ou salobras.  

Na época do descobrimento do Brasil 60 a 70% da costa era colonizada por esse tipo de 

vegetação, mas o agressivo processo ocupação e de degradação do litoral fez com que sua 

ocorrência tenha sido reduzida de 20 a 30%. É um habitat buscado com intensidade pela fauna 

marinha, usado para procriação e desenvolvimento de diversas espécies de animais. 

Os manguezais apresentam maior desenvolvimento entre as faixas do Trópico de Câncer e 

Capricórnio. As regiões estuarinas contribuem para o enriquecimento da águas marinhas com sais, 
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nutrientes e matéria orgânica, e enfrentam sérios problemas de poluição, originada principalmente 

pelo despejo de esgoto das cidades litorâneas e práticas de pesca predatória. O bioma é protegido 

por Legislação Federal com muitas áreas resguardadas por Unidades de Conservação que, no 

entanto, apresentam fiscalização precária. 

Sua flora característica é formada por organismos que desenvolveram capacidades 

reprodutivas por estruturas de propagação denominadas propágulos (qualquer parte de uma planta 

que dê origem a um novo indivíduo) que acumulam reservas nutritivas com capacidade de flutuar 

durante longo tempo tanto em águas estuarinas quanto em águas do mar e colonizar outras regiões. 

Os propágulos permanecem inicialmente no alto das árvores aderentes a planta-mãe e por 

possuírem mecanismos de flutuação para suportar as enchentes de maré e não morrem antes de se 

estabelecerem no substrato. Considerado um importante exportador de matéria orgânica estuarina, 

sua constituição faunística apresenta estoques de peixes, moluscos e crustáceos, uma expressiva 

biomassa composta de excelentes fontes de proteína animal de elevado valor nutricional, 

significativa fonte de alimentos para diferentes animais microscópicos, répteis, aves e mamíferos, 

incluso as populações humanas.  

Algumas espécies de animais não habitam toda sua vida os ecossistemas de mangue, porém 

determinados animais sésseis (organismos que vivem de forma permanente fixos à superfície ou a 

outro organismo, como sururus, taiobas, mariscos e ostras) ficam toda a vida no manguezal. Os 

caranguejos devido a sua capacidade de locomoção enterram-se em galerias escavadas no solo 

durante a maré baixa e sobem nos troncos e raízes das árvores na maré cheia. Algumas espécies são 

endêmicas das regiões estuarinas e outras permanecem durante o ciclo reprodutivo ou de 

crescimento. Na LRF sardinhas, garoupas e tainhas vão ao manguezal para reprodução e 

alimentação. Por ser um local de estuário apresenta baixa circulação hídrica e alta concentração de 

matéria orgânica, fato que favorece a mortandade de peixes. Nas áreas de mangue a vegetação 

típica atua como fixadora de terras, evitando deste modo a erosão, suas raízes funcionam como 

filtros na retenção dos sedimentos, além de constituírem importante banco genético para a 

recuperação de áreas degradadas. 

Em todo território brasileiro as áreas de manguezal dispõem de dispositivos constitucionais 

presentes tanto na Constituição Federal como em Constituições Estaduais, além de dispositivos 

infraconstitucionais (leis, decretos, resoluções, convenções), que constituem instrumentos legais 

que impõe uma série de ordenações do uso e/ou de ações em áreas de manguezal. 

 
7.2 - Mata Atlântica 
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Localizada sobre uma gigantesca cadeia de montanhas, que se desdobra na extensão da costa 

brasileira apresentando substrato predominante oriundo de rochas cristalinas, a Mata Atlântica 

(Floresta Pluvial Tropical ou Floresta Ombrófila Densa) é a segunda floresta neotropical em 

tamanho depois da Floresta Amazônica. Suas formações montanhosas mais antigas foram 

constituídas por atividades tectônicas no período Ordoviciano da era Paleozóica. Elas ocorrem nas 

áreas da Serra do Mar e os morros arredondados são formados por grandes blocos de rochas, em 

geral graníticas.  

A umidade e a abundância de serapilheira tornam o solo favorável à ação de 

microorganismos decompositores permitindo assim melhor aproveitamento de nutrientes e sais 

minerais pelas plantas. O solo raso e encharcado, muito comum na floresta atlântica, favorece o 

ciclo de desbarrancamentos e erosões nas cotas mais altas, com deposição de sedimentos nas partes 

baixas promovendo renovação do solo, desnudando as encostas, constituindo clareiras e oferecendo 

espaço para novas associações. Mesmo com solo raso a vegetação de grande porte obtém 

sustentação por apresentar raízes tabulares e raízes escora, paralelas ao solo e intrincadas. 

Determinados animais como anelídeos e coleópteros atuam no revolvimento do solo, promovendo 

absorção de água e sais minerais, e formação do húmus.  

A Mata Atlântica apresenta distintas aparências de relevo e paisagens, com peculiaridades 

climáticas que lhe conferem uma pluralidade cultural de população. É considerado o bioma mais 

rico em biodiversidade do planeta, apresentando um conjunto de ecossistemas com processos 

ecológicos interligados como a conexão entre restinga e floresta marcada pelo tráfego de animais, 

gerador de fluxo gênico de flora e fauna culminando num processo de transição ecológica. Possui 

área de cerca de 1.300.000 km², 15% do território nacional distribuída em 17 estados brasileiros, 

chegando até Paraguai e Argentina. Cerca de 93% de sua constituição original foi devastada durante 

os processos de exploração, colonização e desenvolvimento do país com remanescentes 

correspondentes a menos de 8%, onde suas maiores áreas estão nas regiões Sul e Sudeste.  

Grande contingente populacional depende da conservação dos remanescentes de Mata 

Atlântica para garantir abastecimento de água, regulação do clima e fertilidade do solo. A região da 

Mata Atlântica apresenta elevado índice pluviométrico variando de 1.800 a 3.600 mm/ano onde 

estão localizadas sete das nove maiores bacias hidrográficas brasileiras. Esse trançado de bacias é 

constituído pelos rios São Francisco, Paraná, Tietê, Paraíba do Sul, Doce e Ribeira do Iguape com 

elevada significância nacional e regional. É imprescindível a proteção e regulação do fluxo de seus 

mananciais hídricos com responsabilidade quantitativa e qualitativa de fornecimento de água 

potável para cerca de 3,4 mil municípios, respondendo por 80% do PIB nacional, abastecendo 

múltiplos segmentos da economia nacional dentre agropastoril, pesca, grandes pólos industriais, 
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petroleiros e portuários, turismo e geração de energia. Seus opulentos ecossistemas aquáticos estão 

amplamente ameaçados pelo desmatamento das matas ciliares e assoreamento dos mananciais, 

oriundos da poluição da água e construção de represas sem mitigações ambientais adequadas.  

O ecossistema da LRF apresenta características do sistema lagunar estuarino, manguezal e 

Mata Atlântica. Diversas espécies de flora e fauna ocorrem na LRF. Vegetais com flores e seus 

polinizadores evoluíram através de hábitos e adaptações durante milhões de anos de convivência. 

Flores grandes de diversos matizes e odores atraem beija-flores e insetos. Espera-se que três a cada 

quatro espécies de plantas da Mata Atlântica sejam dispersos por pássaros frugívoros, jacarés, 

lagartos e mamíferos (em especial primatas), proporcionando essa dispersão em amplas áreas. Há  

precariedade de levantamentos sobre a fauna da Mata Atlântica, tornando difícil sua descrição e 

análise no caso de identificação de espécies de flora. A afinidade entre flora e fauna na Mata 

Atlântica é harmônica, com grande ocorrência de provimento de alimentos aos animais em permuta 

do subsídio na perpetuação de espécies vegetais. 

 
8 - ENFOQUE HOLÍSTICO DA ANTROPIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DA 
LAGOA RODRIGO DE FREITAS 
 

Impactos ambientais em áreas costeiras tropicais afetam a qualidade das áreas de manguezal, 

de forma natural ou induzida por ações humanas. O mangue é um dos sistemas mais produtivos e 

vulneráveis aos impactos de desenvolvimento econômico e caótico da população humana, por ser 

responsável pela produção e exportação de detritos orgânicos (matéria orgânica) em suspensão nas 

águas para áreas estuarinas e formador da base alimentar de diversas espécies de animais. Apesar de 

apresentar adaptações estruturais e fisiológicas de sobrevivência em ambientes de solo pouco 

compactado e oxigenado, habitualmente inundado pelas marés, os projetos de urbanização ao longo 

dos anos fizeram com que a vegetação arbórea seja composta por poucas espécies.  

A maior parte dos fenômenos naturais de baixa ou média magnitude compromete o ambiente 

de forma efêmera, possibilitando o restabelecimento das características originais do ecossistema. 

Entretanto, sucessivas influências antrópicas durante a ocupação das lagoas costeiras fluminenses 

têm potencial de causar impactos ambientais adversos com conseqüências devastadoras capazes de 

provocar a morte do manguezal. A retirada de vegetação nativa, o aterro das margens (constituídas 

na maioria das vezes de brejosos) e construções de condomínios, clubes e casas na Faixa Marginal 

de Proteção (FMP) aliado ao lançamento de efluentes domésticos sem tratamento ou descarga de 

materiais tóxicos provenientes das antigas atividades potencialmente poluidoras (Engenho d'El Rey, 

Engenho Nossa Senhora da Cabeça, Engenho Nossa Senhora da Conceição da Lagoa, Engenho da 

Fazenda dos Rodrigo de Freitas, Real Fábrica de Pólvora, Companhia de Fiação e Tecidos 
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Corcovado e Carioca, a Fábrica de Chapéus Braga Costa e o laboratório do médico Oswaldo Cruz,) 

no corpo hídrico e o descarte inadequado de resíduos sólidos aceleram o processo de eutrofização 

natural desse ecossistema.  

A área original da LRF foi reduzida em função da expansão urbana e saneamento. O 

processo de urbanização do entorno da LRF provocou modificações em seu contorno, verificamos 

três grandes aterros sofridos pela LRF (Figura 3) onde podemos notar sua dimensão original bem 

maior que a observada atualmente. O espelho d'água da LRF perdeu cerca de 40% da área original 

desde o fim do século XIX. Na década de 1970, foi realizado o último aterro para a construção do 

Parque do Cantagalo, o local foi dragado e o material retirado do fundo aproveitado como aterro. 

Esse último aterramento sem dragagem uniforme originou fendas na LRF onde quase não existe 

vida. 

 
 

 

 
Figura 3 - Aterros da Lagoa Rodrigo de Freitas. 

 
O avanço da taxa de impermeabilização do solo provoca escoamento superficial acelerado, 

ocasionando o aumento do volume das águas pluviais a ser drenado, aumentando os riscos de 

enchentes, agravadas pelo ineficiente sistema de micro e macrodrenagem e o assoreamento de 

canais de escoamento motivo qual a LRF já não apresentar muita semelhança com o ecossistema 

original.  
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A profundidade da LRF foi alterada por sucessivos processos urbanísticos, provocando 

descaracterização física das dimensões da LRF e de sua BH. Em 1880 possuía profundidade média 

de 5m, já no ano de 1975 o assoreamento sofrido pela LRF faz com que a profundidade média seja 

de 2,80m, uma constatação de que esse sistema foi assoreado cerca de 10 cm/ano. 

A questão do saneamento básico na área da BH da LRF evidencia o descompasso entre o 

desenvolvimento urbano e políticas de infra-estrutura que não acompanham a rapidez do processo 

de urbanização. Em 1939, após as inúmeras propostas de gerenciamento e das intervenções já 

efetuadas desde 1887, no Relatório sobre a situação da LRF de acordo com a análise de Aragão, 

Santos e Oliveira foi identificado que a desordem dos serviços dos canais e comportas foi 

determinante para uma grande diminuição da quantidade de sal dissolvido nas águas da LRF, 

permitindo assim excessivo desenvolvimento dos vegetais aquáticos Characeas e Potamogenaceas. 

A falta de manutenção dos equipamentos mecânicos envolvidos no gerenciamento hidráulico da 

LRF era uma característica da situação verificada em 1939 

A LRF apresenta problemas recorrentes do aterramento de grandes extensões de suas 

margens, excessiva impermeabilização do terreno do seu entorno com intensa urbanização, que em 

tempos de precipitação intensa gera insuficiência da capacidade de vazão das galerias pluviais 

urbanas devido aos estrangulamentos e obstruções no Canal da Rua Gal. Garzón (que drena os rios 

Cabeça e Macacos) e no Canal da Av. Visconde de Albuquerque (que recebe o rio Rainha) aliada à 

deficiente ligação com o mar devido à sedimentação marinha proveniente das praias de Ipanema e 

Leblon no Canal do Jardim de Alah, resultando em sérios problemas de comprometimento da 

hidrodinâmica local. Como consequência incide o aumento da velocidade de escoamento superficial 

que compromete o escoamento das vazões de cheia afluentes a LRF, colaborando para a elevação 

de seu nível e transbordamento provocando aumento da deterioração e da poluição hídrica. 

Numerosos estudos foram realizados para desenvolver medidas de correção e saneamento na LRF e 

seus cursos d’água que realizam transposição para o mar, e já em 1877, as primeiras ações eram 

voltadas para o saneamento, com destaque para estudos de Saturnino de Brito, e 

contemporaneamente os estudos utilizam ferramentas de conhecimentos e discussões sobre os 

problemas ambientais. 

Em relação ao transporte de areia, esse se processa longitudinalmente e transversalmente a 

praia. O transporte longitudinal, em momentos de ressaca leva sedimentos para pontos mais 

profundos, promovendo o recuo da praia constituindo bancos de areia. Já a movimentação de areia 

no sentido longitudinal seguida dos recuos transversais originados pelas ressacas, explicam a 

ofensiva das ondas no calçadão (parte urbanizada da orla) nas praias do Arpoador e Leblon. Além 

de serem alastradas sobre os logradouros da orla, as areias igualmente adentram o Canal do Jardim 
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de Alah, assoreando e impedindo as trocas de água entre a LRF e o mar. As areias assentadas pela 

ação das ressacas eram retiradas sem ser retornadas à praia, provocando o estreitamento da faixa de 

areia. A dragagem mecânica da desembocadura do Canal do Jardim de Alah no mar não se mostra 

suficiente para controlar o assoreamento. 

Outro aspecto que causa sérios danos ao ecossistema é o acúmulo de nutrientes com 

ineficiente troca de suas águas com o mar, com grande tempo de residência, gerando acúmulo de 

materiais em suspensão e matéria orgânica na LRF, impulsionando alterações ecológicas que 

contribuem para florações de microalgas, principalmente cianobactérias, criptóficeas e 

dinoflagelados que atribuem as águas coloração desde o verde a tons de marrom acastanhado, 

resultando em episódios de mortandades de peixes. Os principais fatores geradores de impactos 

ambientais na LRF que implicam diretamente na qualidade de suas águas são antrópicos (aporte de 

esgotos domésticos e de serviços, de águas pluviais contaminadas, de resíduos, de óleos e graxas, e 

aterros) e naturais (fortes ventos - frentes frias), chuvas torrenciais, nível de insolação e obstrução 

do Canal do Jardim de Alah. A ocorrência de leve estratificação junto ao fundo impede a mistura 

das diferentes massas de água, tornando a camada salgada ligeiramente anaeróbia e rica em gases de 

metano e sulfeto, em decorrência da decomposição da matéria orgânica acumulada. A deficiência 

de troca hídrica e bactérias que sobrevivem em condições anaeróbias e liberam gás sulfídrico 

gerando odor, refletem na degradação da qualidade de água podendo ocasionar mortandades de 

peixes, prejudicando, assim, toda cadeia a trófica, causando danos ao meio ambiente e à saúde das 

diversas populações de animais que vivem no entorno da LRF. O fitoplâncton é um importante 

componente na vida de todos os sistemas marinhos e de água doce do planeta, formador da base da 

cadeia alimentar de todos os sistemas aquáticos. Quando há enriquecimento, sobretudo de fósforo, 

há uma diminuição na produção da quantidade de oxigênio no período noturno e as microalgas 

param de realizar fotossíntese e passam só a consumir oxigênio, com isso a mortandade de peixes 

pode incidir, caso a quantidade de toxinas produzidas pelo fitoplâncton seja letal, pois dos milhares 

de espécies, algumas possuem potencial de liberação de toxinas. O processo de eutrofização possui 

origem natural ou antrópica. A eutrofização antrópica é originada pela presença demasiada de 

nutrientes orgânicos como fósforo e nitrogênio (sob forma de amônia é prejudicial aos peixes e aos 

demais níveis tróficos da cadeia) dos esgotos domésticos lançados sem tratamento. Determinadas 

condições ambientais, como um bloom de algas ou floração de algas podem contribuir para a 

contaminação do meio ambiente aquático. As florações evitam a entrada de luz solar ocasionando 

dificuldades de chegada de energia aos habitantes dos estratos inferiores e o aumento da frequência 

do bloom de algas favorece o desequilíbrio dinâmico do ecossistema lagunar, oriundo do 

crescimento excessivo de macrófitas e fitoplâncton devido ao continuado processo de eutrofização. 
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Os danos gerados em animais podem ser de ordem neurotóxica ou hepatotóxica, sua toxicidade não 

atinge só a ictiofauna, mas também tem poder suficiente para causar em mamíferos, inclusive 

humanos, morte por parada respiratória. A presença de metais pesados nos sedimentos da LRF é um 

fato que põem em risco a saúde da população, estudos sugerem a presença de mercúrio, cobre, 

zinco e níquel, com valores acima dos limites aceitáveis e de poluentes orgânicos altamente tóxicos 

como dioxinas e furanos no fundo da LRF. Por isso, a atividade de dragagem do lodo do fundo da 

LRF tem potencial de causar a ressurgência desse material, expondo os organismos a materiais 

tóxicos. 

O problema de mortandade de peixes na LRF segundo registros apontam que há 

mortandades de peixes desde o século XVII. Essas ocorrências acontecem por interação dos fatores 

como aportes de esgotos domésticos sem tratamento devido ao barramento ineficiente das águas dos 

rios Cabeça e dos Macacos no Canal Rua Gal. Garzón e ao fechamento da barra da LRF no Canal 

do Jardim de Alah ocasionado pelo carreamento de areia das praias de Ipanema e Leblon; 

ocorrência de altas temperaturas e longos períodos de insolação; e a entrada de frentes frias com a 

ocorrência de ventos e chuvas capazes de revolver o estoque de matéria orgânica acumulada no 

fundo da LRF ao longo de décadas. 

Condições meteorológicas e hidrológicas favorecem a ocorrência de inundação, e por isso é 

necessário o conhecimento do comportamento meteorológico de longo prazo do local, fato que é 

pouco devido aos fenômenos meteorológicos possuírem amplo número de fatores envolvidos e 

interdependência dos processos físicos a que a atmosfera terrestre está sujeita. As condições 

hidrológicas que têm potencial de originar inundações podem ser naturais ou artificiais. As 

condições naturais de relevo, tipo de precipitação, cobertura vegetal e capacidade de drenagem são 

aquelas cuja ocorrência é propiciada pela bacia em seu estado natural. A cobertura vegetal possui 

grande importância devido ao efeito de interceptação de precipitação, diminuindo a velocidade de 

escoamento superficial, além de proteger o solo contra erosão. As condições artificiais da bacia são 

provocadas por ação humana, como obras hidráulicas, urbanização, desmatamento, reflorestamento 

e uso agrícola. BH em áreas urbanas possuem superfícies impermeáveis, como telhados e ruas, 

produzindo aceleração no escoamento, através da canalização e da drenagem superficial. Os efeitos 

da urbanização e desmatamento sobre o escoamento refletem no aumento da vazão máxima e do 

escoamento superficial aumentando a frequência da inundação nas cheias pequenas e médias, 

porém em grandes cheias possui efeito menor, pois a capacidade de saturação e armazenamento do 

solo é atingida não possuindo tanta influência no resultado final de infiltração. 

Um aspecto em voga são as discussões sobre a elevação do nível médio do mar, de como 

essa variação vai ocorrer e seus impactos. A elevação é um consequência do acréscimo de volume 
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de água nos oceanos oriundo da expansão térmica das águas do mar e do derretimento das geleiras 

continentais. Ambos os fenômenos já ocorreram antes durante o Cenozóico de forma lenta. Mas o 

que se verifica atualmente são desprendimentos abruptos de icebergs na Antártida. As variações do 

nível mar em escalas temporais, de semanas a 100 anos trazem impactos para ecossistemas 

costeiros e consequentemente para as atividades humanas nestes ambientes. O conhecimento exato 

dessas variações por meio de registros maregráficos, oceanográficos e meteorológicos de forma 

permanente, fará com que os gestores públicos utilizem ferramentas para escolher a maneira mais 

adequada de mitigação dos problemas, adequação de atividades para os novos cenários, e se será 

necessário abandonar as áreas costeiras. Os fenômenos naturais de maior probabilidade de evento 

na costa são aumento de ocorrência e intensidade de tempestades, e aumento da altura das ondas em 

consequência das tempestades gerando alterações morfológicas. Para a engenharia conhecer a 

variação local do nível do mar é importante para melhor avaliação dos impactos causados na vida 

útil das obras costeiras e portuárias e com isso desenvolver métodos de mitigação para tais eventos. 

 

9 - CONCLUSÕES 
 

A degradação da natureza foi considerada muito tempo como um ônus intrínseco ao 

desenvolvimento econômico urbano e industrial. No Rio de Janeiro do início do processo de 

urbanização da LRF aos dias de hoje, houve significativa alteração na cultura urbana associada à 

preservação e valorização dos espaços naturais. Problemas entre avaliação ecológica do meio 

ambiente e programas de saneamento geralmente não correspondem à totalidade dos problemas 

reais. A vasta presença de sedimentos que sobrecarregam os canais fluviais gerada pelo fluxo da 

água, procedente da erosão causada pela fragmentação da mata ciliar dos rios contribuintes da área 

de drenagem da LRF, tal fato agrava os processos de desequilíbrio ecológico piorando o 

assoreamento de suas margens, comprometendo as trocas hídricas gerando em alguns momentos 

florações de algas com potencial de causar eventos de mortandades de peixes. Os problemas de 

assoreamento e eutrofização cresceram após aumento da extensão do Canal do Jardim de Alah de 

100m para 800m, as dificuldades de troca hídrica aumentam e eventos de mortandade de peixes 

passam a ocorrer constantemente. Se os aterros tivessem respeitado a extensão inicial do canal, 

atualmente seria mais fácil equacionar os problemas de residências das águas e cheias. Com as 

marés altas haveria maior renovação de águas em certos pontos da LRF fazendo com que suas 

águas apresentassem melhor qualidade ambiental. Por isso, exercer a gestão ambiental via 

planejamentos de longo prazo como resultado de prática de atividade de recuperação continuada é 

uma forma eficaz que solucionaria questões relacionadas à poluição do corpo hídrico dos rios 
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tributários e da LRF decorrente da deficiência de infra-estrutura de saneamento básico. Todas as 

medidas devem ser seguidas de forte fiscalização ambiental por parte do Estado e Município. 

A influência de chuvas sobre ambientes aquáticos causa aumento do aporte de matéria 

orgânica, procedente do extravasamento da rede coletora de esgoto ou da lavagem das áreas de 

encosta da vertente sul da Serra da Carioca. A presença de coliformes fecais expõe o 

comprometimento da qualidade da água da LRF, principalmente com maiores alterações nos 

trechos finais de escoamento dos canais devidos a ocupação humana e dos lançamentos de esgotos 

in natura em seus rios tributários. Tal fato reflete a fragilidade sanitária para a saúde da população 

que mora no entorno e/ou utiliza a LRF para a prática de esportes e lazer. O monitoramento de 

parâmetros biológicos junto às variáveis físico-químicas informa o comportamento da biota de 

acordo com as mudanças ambientais. Com a ampliação da degradação ambiental, é de vital 

importância a realização de análises mais detalhadas da qualidade da água desse ecossistema para o 

adequado gerenciamento de seus recursos, a melhor forma de evidenciar tais mudanças por 

biomonitoramento é através da caracterização da comunidade fitoplantônica, pois, a mesma 

responde rapidamente às mudanças das condições ambientais, sendo excelente indicador de 

qualidade ambiental. Salientamos que a importância ecológica do sucesso de uma comunidade 

incorpora a sinergia dos diversos parâmetros ambientais, inclusive os que apresentam baixa 

concentração ou fora estão dos limites de detecção analítica. 

Podemos avaliar que solucionar os problemas de aporte de águas misturadas com esgotos 

nos rios Cabeça, Macacos e Rainha e sua consequente poluição do espelho d’água da LRF está 

longe de ser solucionado. Para tal, deveriam ser coletados e tratados em sua totalidade os esgotos 

domésticos provenientes de todas as habitações de luxo e favelas da BH da LRF. Emergencialmente 

as águas poluídas são desviadas até que sejam dispersas em alto mar pelo emissário submarino de 

Ipanema, fato que de maneira alguma aponta para um equacionamento da questão de poluição e 

degradação da BH da LRF. 

Condições meteorológicas e hidrológicas favorecem a ocorrência de inundação, e por isso é 

necessário o conhecimento do comportamento meteorológico de longo prazo do local, fato que é 

pouco devido aos fenômenos meteorológicos possuírem amplo número de fatores envolvidos e 

interdependência dos processos físicos a que a atmosfera terrestre está sujeita. As condições 

hidrológicas que tem potencial de originar inundações podem ser naturais ou artificiais. As 

condições naturais de relevo, tipo de precipitação, cobertura vegetal e capacidade de drenagem são 

aquelas cuja ocorrência é propiciada pela bacia em seu estado natural. A cobertura vegetal possui 

grande importância devido ao efeito de interceptação de precipitação, diminuindo a velocidade de 

escoamento superficial, além de proteger o solo contra erosão. As condições artificiais da bacia são 
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provocadas por ação humana, como obras hidráulicas, urbanização, desmatamento e 

reflorestamento. BH em áreas urbanas possuem superfícies impermeáveis, como telhados e ruas, 

produzindo aceleração no escoamento, através da canalização e da drenagem superficial. Os efeitos 

da urbanização e desmatamento sobre o escoamento refletem no aumento da vazão máxima e do 

escoamento superficial aumentando a frequência da inundação nas cheias pequenas e médias, 

porém em grandes cheias possui efeito menor, pois a capacidade de saturação e armazenamento do 

solo é atingida não possuindo tanta influência no resultado final de infiltração. Os prejuízos 

causados pelas enchentes podem ser considerados como tangíveis ou intangíveis. Sendo os 

prejuízos tangíveis classificados em danos físicos, custos de emergência e prejuízos financeiros e os 

custos intangíveis referente aos danos sem valoração de mercado, como a perda de vidas, obras e 

prédios históricos. 
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