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1. INTRODUÇÃO 

Para Barbosa (2013), na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, o processo de urbanização 

acelerado tem causado inúmeros problemas de ordem ambiental para a população, sobretudo 

aqueles associados à ocupação desordenada das planícies de inundação, que são terras planas, 

próximas ao fundo do vale de um rio, inundadas quando o escoamento do curso d'água excede a 

capacidade normal do canal, também chamada várzea, leito maior.  As áreas correspondentes a 

planície de inundação são constantemente e intensamente ocupadas sem o planejamento adequando, 

colocando a segurança da população que nelas habitam em diferentes graus de risco.  Dessa forma é 

importante que haja conscientização da população e um plano por parte do Estado para planejar e 

gestar as áreas de risco, visando elevar o nível de desenvolvimento daquela região e da população.  

O presente trabalho tem por objetivo geral fazer o mapeamento e classificação do uso do solo 

da planície de inundação da bacia hidrográfica do rio Prata do Mendanha, que drena os bairros de 

Santíssimo, Campo Grande, Inhoaíba e Cosmos e de Bangu. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

Para a análise da bacia hidrográfica do rio Prata do Mendanha, o trabalho foi desenvolvido em 

diferentes etapas.  A primeira consistiu no levantamento bibliográfico/cartográfico. A segunda etapa 

foi a aquisição das cartas plantas cadastrais 1:10.000 produzidas pela Prefeitura do Rio de Janeiro e 

atualização com uso imagens de 2010. Posteriormente, houve a delimitação da bacia e digitalização 

da mesma com uso do software de geoprocessamento Arcgis 10.1.  Para a delimitação da planície 

de inundação, buscou-se o desnível altimétrico entre 0 e 40 metros, através da interpretação dos 

escritos de Silva (2003). A última etapa foi a realização de visitas de campo para se conhecer a 

dinâmica espacial da bacia hidrográfica em questão e a real situação da planície de inundação, em 

outubro  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A planície de inundação também é conhecida como várzeas, que constituem a forma mais 

comum de sedimentação fluvial. De acordo com Christofoletti (1980) a planície de inundação pode 

ser definida e delimitada por critérios diversos, conforme a perspectiva e os objetivos dos 

pesquisadores.  Uma planície de inundação desenvolve-se sobre uma calha de um vale que é 

preenchido por terrenos aluvionares e que apresenta meandros devida à baixa declividade do curso 

do rio que, em épocas de cheia extravasa do canal e inunda a região. 

A bacia hidrográfica do Rio Prata do Mendanha está localizada nas Regiões Administrativas 

de Campo Grande e Bangu e possui uma área de 117,9 Km
2
, incorporando uma ampla área sub-

horizontalizada, identificada como sua bacia de inundação, possuidora de uma área de 65km
2
 

apresentando diferentes usos e ocupações. 

O crescente avanço da ocupação sobre áreas protegidas e sobre as planícies de inundação, sem 

planejamento, seja ela independente do seu uso, representa eventualmente uma área de risco para a 

população, isso porque, é na planície fluvial que os processos que se iniciam ao longo da bacia se 

refletem, como as inundações periódicas, devido ao aumento da vazão do rio na montante, deposito 

de sedimentos, muitas vezes oriundos de processos erosivos e até mesmo o represamento de água, 

devido ao acumulo de sedimento ou até mesmo lixo ao longo dos afluentes. 

O uso e ocupação do solo da planície de inundação do rio Prata do Mendanha está 

segmentado em dois usos predominantes, as áreas agrícolas, e urbanas, como pode ser observado na 

figura a seguir.  
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Figura 1 - Mapa de Uso do Solo da Planície de Inundação 

 

As ocupações urbanas representam 78% da bacia e é resultante do grande desenvolvimento 

que vem ocorrendo ao longo dos anos, devido aos incrementos imobiliários.  O aumento do tecido 

urbano é incentivado pelo poder público municipal, transformando a região é receptáculo 

generalizado dos programas governamentais, como “Minha Casa Minha Vida”, do Programa de 

Aceleração e Crescimento (PAC). As áreas industriais representam extensão de 4 km
2
 e estão 

localizadas ao longo das rodovias federais, as BR – 101 e BR – 465. 

Á área destinada ao uso agrícola possui 4,7 Km
2
, margeando o sopé da Serra do Mendanha. 

As áreas agrícolas são fruto de atividades produtivas de unidades familiares e se destinam ao centro 

de Campo Grande e redondezas. Entretanto, em algumas áreas da vertente sul da Serra do 

Mendanha, existe a substituição da vegetação típica por plantações de grande a médio porte. Apesar 

de aparecer discretamente, esse tipo de atividade tende a se desenvolver, substituindo a vegetação 

original. 
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4. CONCLUSÃO 

Analisando o uso do solo da planície de inundação do Rio Prata do Mendanha foi observado 

que grande parte de sua área vem sofrendo amplo processo de ocupação, capitaneadas pelo capital 

imobiliário privado e governamental. 

Durante a vista a área de estudo, foram identificadas grandes disparidades socioeconômicas, 

desenvolvimento desigual dentro de um mesmo espaço, sendo assim, produzindo novos espaços.  A 

falta de planejamento tem gerado espaços desiguais, falta de investimento em áreas carentes, 

principalmente quando se tratam de ocupação das áreas de risco, suscetíveis a inundações. O uso 

desordenado e sem planejamento constituí um papel principal nos problemas de inundação. 

É fundamental que ocorra o monitoramento das condições hidrológicas do rio Prata do 

Mendanha e as áreas inundáveis sejam rigorosamente mapeadas e auferidas as possibilidades de 

eventos extremos, no sentido de diminuir a vulnerabilidade das populações ali alocadas. 
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