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Prezado Candidato

Ao longo de cinco décadas, a Coppe/UFRJ tem colaborado com governantes e instituições 
com soluções e projetos para superar problemas e desafios e promover melhorias na cidade 
do Rio de Janeiro e na qualidade de vida da sociedade carioca e fluminense. Alguns desses 
projetos e soluções foram implementados pelo poder público, outros não saíram do papel.  

Inspirada na orientação do seu fundador, professor Alberto Luiz Coimbra, a Coppe 
mantém até hoje os três pilares que a norteiam desde sua criação: a excelência acadêmica, a 
dedicação exclusiva de professores e alunos, e a aproximação com a sociedade. 

Cientes da importância do papel da universidade para a sociedade, seja nas atividades de 
ensino e pesquisa, seja no desenvolvimento de soluções e projetos que respondam a demandas 
e questões relevantes da nossa cidade e do nosso estado, reunimos neste breve documento, 
destinado aos candidatos Marcelo Freixo e Marcelo Crivella, algumas sugestões que possam 
colaborar com a nova gestão da prefeitura do Rio de Janeiro, em prol da sociedade carioca e 
fluminense.       

       

Atenciosamente,

Edson Watanabe 
Diretor da Coppe/ UFRJ

Rio de Janeiro, 08/11/2016
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Os problemas relativos à mobilidade atingem diretamente o cotidiano da cidade, trans-
tornando o dia a dia da população e gerando prejuízos às atividades comerciais. Seguem abai-
xo algumas propostas para melhorar a mobilidade na cidade do Rio.   

n Integração física de todos os modos em uma rede única de transportes.

Estado e município precisam estabelecer comunicação e parceria. Grande número de via-
gens que se destinam à cidade do Rio de Janeiro vem de outros municípios da Região Metropoli-
tana. O importante para o usuário é a qualidade, a confiabilidade e a pontualidade dos serviços. 

n Adoção de um bilhete (realmente) único, permitindo que o usuário o utilize em 
todos os modos de transportes, a qualquer hora do dia.

Para a integração funcionar de forma adequada, é necessário promover, também, e de 
forma ampla, a integração tarifária. Atualmente existe uma multiplicidade de “bilhete único” 
com integrações diferenciadas entre os modos de transportes. Falta racionalidade e informação.

n Implantação e/ou adequação de terminais de integração que ofereçam 
serviços aos usuários (comércio, serviços sociais, serviços de apoio, entre outras 
possibilidades). 

Com relação à integração dos sistemas de transportes, é importante que os terminais de 
integração ofereçam conforto e serviços aos usuários. Os terminais atuais não oferecem ser-
viços e quando oferecem são de baixa qualidade. Os terminais modernos, em outras cidades 
do mundo, oferecem serviços diferenciados, incluindo comércio, serviços sociais (obtenção de 
documentos, por exemplo) entre outros.

n Regulamentação da operação do serviço UBER, de forma diferenciada dos táxis, 
para que o município possa garantir uma forma de fiscalizar o serviço prestado.

O UBER é um serviço diferenciado de transporte, que contribui para a mobilidade urba-
na, retirando de circulação um número significativo de carros particulares. Mas precisa ser mo-
nitorado pelo município de forma a garantir a qualidade do serviço e a segurança dos usuários.
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Imagem extraída do Plano Diretor da UFRJ-2020,  
indicando a linha MagLev-Cobra, de 5km de extensão, 
com suas estações.

Maglev-Cobra - uma opção ousada  
e sustentável para a mobilidade urbana 

Um trem compacto e leve, que dispensa rodas e flutua silenciosamente. Assim é o Ma-
glev-Cobra, o trem de levitação magnética da Coppe, que já se encontra em testes operacionais 
na Cidade Universitária desde janeiro deste ano, transportando professores, alunos e funcio-
nários, na Cidade Universitária. 

Movido a energia elétrica, não emite gases do efeito estufa e desliza sobre esbeltas 
plataformas suspensas, que não competem pelo já congestionado espaço das grandes cidades, 
e cuja construção dispensa as caras e impactantes obras civis dos metrôs e trens de superfície 
convencionais. 

O Maglev-Cobra é o primeiro veículo no mundo a transportar passageiros utilizando a 
tecnologia de levitação magnética por supercondutividade de alta temperatura. A Alemanha e 
a China também fazem experiências com essa mesma tecnologia, mas os seus projetos ainda 
se encontram em fase de testes em laboratório. 

Vantagens 

O trem de levitação magnética da Coppe tem uma série de vantagens se comparado a 
outros meios de transporte. A principal delas é o baixo custo de implantação por quilômetro, 
que é de cerca de 1/3 do valor necessário para implantação do metrô na mesma extensão. Isso 
se deve ao fato dele dispensar a construção de instalações complexas e dispendiosas. A linha 
de demonstração existente na Coppe, por exemplo, foi instalada em uma passarela sustentada 
por pilares, que não interfere ou obstrui a passagem de veículos e pedestres.

A operação silenciosa e a não emissão de poluentes são outras vantagens do veículo, que 
é composto por módulos de 1,5 metro de comprimento. Mas dependendo do trajeto, é possí-
vel conectar novos módulos, aumentando sua capacidade. Pode atingir até 100 km/hora, com 
segurança, em percursos mais longos.  É mais rápido do que os trens roda-trilho na velocidade 
de cruzeiro, na aceleração e na frenagem.

Próximos passos

Um dos próximos 
passos é implantar no-
vas estações em trajetos 
maiores. O Plano Diretor 
da UFRJ (2016-2020) pre-
vê a implantação de uma 
linha de 5 km, ao longo 
da Cidade Universitária. 
Esta linha dentro da ci-
dade universitária pode 
ser parte de um futuro 
trajeto de ligação entre os 
aeroportos Tom Jobim e 
Santos Dumont.
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Pavimentação das ruas e menos resíduo na cidade

O Rio de Janeiro tem cerca de 7000 km de ruas, com vários tipos de solicitação de 
tráfego, tamanho, idade do pavimento, situação atual de capacidade de carga e conforto ao 
rolamento, etc. É muito complexo o gerenciamento desta extensa malha mantendo somente 
a prática de “apagar incêndio”, ou seja, intervir somente quando o buraco no asfalto já está 
tomando conta da faixa de tráfego. 

A prefeitura deveria implantar um Sistema de Gerência de Pavimentos (SGP) que ajuda a 
planejar, avaliar e criar critérios de decisão de “onde, como e quando” intervir. Existem alguns 
SGP prontos no mercado, mas conceitualmente o melhor é que a Prefeitura desenvolva o seu 
próprio, envolvendo os engenheiros e técnicos do órgão, consultores e universidades, de for-
ma a preparar um software “sob medida”.

O pavimento é uma estrutura que requer o uso de muitos materiais naturais tais como 
britas, solos, asfalto, concreto, etc, sempre em grandes volumes, especialmente quanto maior 
for a malha a pavimentar ou manter. Uma das formas mais modernas de diminuir este con-
sumo é utilizar rejeitos e resíduos da indústria, em geral misturado a estes materiais 
naturais. Muitos desses resíduos podem melhorar a pavimentação e seu uso contribui, ainda, 
na redução de impactos ao meio ambiente. Entre eles, citamos como exemplo: lama do trata-
mento de água e de esgoto, cinza da queima de lixo urbano, resíduo de construção e demoli-
ção, fresagem de asfalto, areia de fundição, etc. Todos esses resíduos, podem ser combinados 
com os solos e britas em proporções estudadas para cada caso. Já há estudos que comprovam 
esta viabilidade, tanto sob o aspecto técnico como ambiental. Dentro desta perspectiva, se-
ria aconselhável que a Prefeitura investisse em instalar usinas de queima de lixo, como 
a Usina Verde, existente na Cidade Universitária. Vários países do mundo adotam esta téc-
nica, que, além de gerar energia, também resolve parte da disposição em aterros sanitários. 
As cinzas geradas têm uso na pavimentação, no concreto, etc.).

Muitas técnicas novas de misturas asfálticas têm surgido e a melhoria das dosagens 
destes materiais, aliada a um novo método de dimensionamento de pavimentos podem oti-
mizar os custos da pavimentação. A prefeitura poderia investir em suas duas usinas de asfalto 
para isto e também nas especificações de serviço e critérios de aceitação das obras.
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O Laboratório de Geotecnia da Coppe tem tido ao longo dos anos algumas parcerias 
com a Prefeitura, sempre informalmente, especialmente por intermédio de engenheiros do 
órgão que aqui fizeram mestrado. Temos um laboratório muito bem montado e também equi-
pamentos de medidas de campo.

Patrimônio público do Rio de Janeiro  
– manutenção e acompanhamento

O acompanhamento e a manutenção do patrimônio construído, em especial nas obras 
de grandes estruturas como pontes, viadutos e passarela de pedestres, são fatores funda-
mentais para a preservação do patrimônio público.

Temos constatado vários problemas causados pela má (ou ausência) de manutenção de 
estruturas de pontes, viadutos, passarelas e túneis. É necessário acompanhar as condições 
de conservação das estruturas de concreto frente à corrosão em obras na vizinhança do 
mar.

Eventos graves já ocorreram com forte impacto nos custos de reparo e nos transtornos 
para o trânsito: um exemplo é o viaduto das Bandeiras (mais conhecido como Viaduto do Joá). A 
depender do cuidado no acompanhamento e manutenção a nova passarela e ciclovia Prefeito 
Marcelo Alencar, ligando Leblon a São Conrado.

Já presenciamos acidentes de grande monta, com ruína parcial ou completa de estrutura 
e acidentes de pequena monta, com graves consequências: desprendimento de (pequenas) 
placas de concreto sobre a via, com impacto sobre veículos, como exemplo recente, no mesmo 
Viaduto do Joá, levando à hospitalização em estado grave de um acidentado.

Como na saúde pública, prevenir conduz a menores riscos de acidentes e menores cus-
tos de manutenção. Abdicar desse serviço regular, contínuo, conduz a acidentes (muito) pro-
váveis. É necessário reunir condições para a execução de política pública de acompanha-
mento, inspeções, projeto e execução de reparos e reforços estruturais: exige pessoal de 
engenharia, qualificado.

Toda estrutura, seja de edifícios, de viadutos, pontes etc, sofrem degradação causada 
pelo tempo. Todos os materiais estruturais sofrem com o envelhecimento e a degradação por 
fatores ambientais. As construções têm tempo de duração sem recorrer à manutenção. Após 
certo tempo, demandam reparo e manutenção. É mandatório verificar essas condições por 
procedimentos de inspeção e acompanhamento.

Veículos sem manutenção estragam, enguiçam, perdem os freios. Nas edificações e es-
truturas típicas da construção civil se dá o mesmo processo.
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A Coppe desenvolve várias pesquisas voltadas para a área da saúde. O objetivo é, por 
meio de tecnologias avançadas, reduzir custos e ampliar o acesso da população a fármacos, 
biofármacos, vacinas e vários tratamentos. Seguem abaixo algumas propostas para viabilizar e 
acelerar a implantação dessas iniciativas.   

Polo de Inovação em Saúde 

Incentivo à criação de um “Polo de Inovação em Saúde” na Cidade Universitária, integran-
do empresas, universidades e centros de pesquisa instalados no Rio de Janeiro (UFRJ, UERJ, 
Uni-Rio, Inca, Fiocruz), entre outros, cujo objetivo é desenvolver produtos para o SUS. A compe-
tência científica no Rio é única, e produtos nacionais reduziriam o déficit da balança comercial 
brasileira no setor.

Biofármacos

Produzidos apenas por um pequeno número de países, os biofármacos respondem por 
cerca de 20% das vendas da indústria farmacêutica mundial, aproximadamente US$ 160 bi-
lhões em 2014. O Brasil gastou, em 2012, em torno de R$ 4 bilhões na compra desses medica-
mentos e o governo é responsável por 60% dos medicamentos biológicos comprados no país, 
que são distribuídos gratuitamente através do SUS. Os produtos biológicos são, em alguns ca-
sos, uma alternativa aos medicamentos convencionais produzidos por síntese de substâncias 
químicas. Em outras situações, eles são a única terapia disponível.

Pesquisadores do Laboratório de Engenharia de Cultivos Celulares (LECC) da Coppe/UFRJ 
vêm trabalhando no desenvolvimento de tecnologia para viabilizar a produção de biofármacos 
no Brasil. Têm sido desenvolvidos processos para tratamento do Câncer, AIDS, Doença de Gau-
cher e hemofilia. Recentemente, também iniciamos projetos para desenvolver tecnologias de 
produção de anticorpos monoclonais para tratamento de colesterol alto. 

Combate à zika e outras doenças infecciosas

No intuito de contribuir no combate à expansão da epidemia e das doenças associadas 
ao vírus Zika, a Coppe está desenvolvendo a produção de proteínas da estrutura externa do 
vírus para obter vacinas e um soro imunizante que poderá reduzir o risco de doenças, como a 
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microcefalia, e o risco de contaminação de fetos em mulheres já infectadas. Também está tra-
balhando no desenvolvimento de biofármacos contra a febre amarela, causada por um vírus, 
da mesma família do vírus Zika.

No início do ano, o alastramento do vírus zika foi classificado como situação de emergên-
cia de saúde pública nacional e mundial. Para oferecer políticas públicas de enfrentamento ao 
problema, a UFRJ constituiu o Núcleo Zika Vírus, envolvendo diversas unidades da instituição, 
entre elas a Coppe. 

Há 13 anos a Coppe desenvolve projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação vol-
tados para o estabelecimento de tecnologias inovadoras de produção de biofármacos, anticor-
pos monoclonais, terapias celulares e vacinas. 
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Lagoas e praias do Rio de Janeiro

Ao longo de décadas pesquisadores da Coppe estudam  áreas costeiras e de estuário  do 
município do Rio de Janeiro. Seguem abaixo diagnóstico de desafios e soluções propostas pela 
Coppe, nos últimos 25 anos, ainda não implementadas pela  prefeitura.

n Bacia da Lagoa Rodrigo de Freitas

Os estudos incluem lagoa, rios afluentes, canais de macrodrenagem, canal do Jardim de 
Alah, canal da Visconde de Albuquerque, praias do Leblon – Ipanema – Arpoador. Detalhes com 
diagnósticos e propostas podem ser obtidos nos links abaixo: 

Relatório sobre solução  conjunta dos problemas de erosão na praia de Ipanema-Leblon 
e qualidade de água na lagoa Rodrigo de Freitas: 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/4146830/Solu%C3%A7%C3%A3o%20%20conjunta%20
dos%20problemas%20de%20eros%C3%A3o%20na%20praia%20de%20ipanema-leblon%20
e%20qualidade%20de%20%C3%A1gua%20na%20lagoa%20rodrigo%20de%20freitas.pdf

Artigo resumindo relatório sobre ligação alternativa da lagoa com o mar, através de du-
tos afogados:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/4146830/Lagoa-Mar_Necessidade_PCCRosman.pdf

n Vulnerabilidade da zona costeira do Rio de Janeiro às mudanças climáticas:

Estudos abordam múltiplos aspectos da zona costeira da cidade com propostas de solu-
ções, medidas mitigadoras e de adaptação. Detalhes com diagnósticos e propostas podem ser 
obtidos nos links abaixo: 

Relatório sobre vulnerabilidades no litoral do RJ (2007):

https://dl.dropboxusercontent.com/u/4146830/PENO9501_RelatorioFinal_VulerabilidadeLitoralRJ.
pdf

Relatório sobre vulnerabilidades na zona costeira brasileira, com destaque para litoral da 
zona metropolitana do Rio (2010):

https://dl.dropboxusercontent.com/u/4146830/Relat%C3%B3rio_Vulnerabilidade-Zona-
Costeira_Brasileira_v4.pdf



12

Capítulo sobre o Rio de Janeiro no trabalho de vulnerabilidades a mudanças climáticas 
em Megacidades. Trabalho coordenado pelo Instituto Pereira Passos (2011) que contou 
com a participação de pesquisadores da Coppe: 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/4146830/Vulnerabilidade_Zona%20Costeira%20
Metropolitana-RJ.pdf

n Lagoas da Barra da Tijuca

Trabalhos que abordam múltiplos aspectos do sistema lagunar de Jacarepaguá, canais e 
praias adjacentes, com propostas de soluções, medi-das mitigadoras e de adaptação. Estudos 
e propostas podem ser obtidos nos links abaixo: 

Relatório sobre alternativas para solucionar problemas de circulação hidrodinâmica e 
qualidade de água no sistema lagunar da Barra da Tijuca (2002): 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/4146830/RF_Lagoas%20da%20Barra.pdf

Estudos de Estabilização da Barra do Canal de Sernambetiba e Recuperação da Praia da 
Macumba, Rio de Janeiro, RJ (2000):

https://dl.dropboxusercontent.com/u/4146830/RF-Canal%20de%20Sernambetiba.pdf

Estudo técnico de apoio ao desenvolvimento do Plano de Adaptação da Cidade do Rio de    
Janeiro às Mudanças Climáticas – EPA/PA- Definição de níveis máximos nas embocaduras 
fluviais do sistema lagunar de Jacarepaguá, considerando cenários de mudanças climá-
ticas (2015): 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/4146830/R1-%20Complexo%20Lagunar%20de%20
Jacarepagu%C3%A1-Mudan%C3%A7as%20Clim%C3%A1ticas_revLaura.pdf

n Ciclovia da Av. Niemeyer e extensões

Diagnóstico das causas do acidente de 2016 e múltiplas recomendações para protocolo 
de uso da zona costeira do Rio, incluindo sistema de monitoramento e previsão de risco por 
ação de ondas nos costões e praias da cidade (2016):

https://www.dropbox.com/s/o4z6gvqhihmp5ho/RF-Diagn%C3%B3stico%20e%20propostas%20
para%20a%20ciclovia%20da%20Av%20Niemeyer.pdf?dl=0

Mudanças climáticas

A cidade do Rio de Janeiro é particularmente vulnerável aos efeitos mais imediatos das 
mudanças climáticas, em função do seu relevo diversificado, da confrontação direta com o 
oceano e da presença da Baía da Guanabara. No intuito de promover ações voltadas para a re-
dução das emissões de gases do efeito estufa (GEE) e adaptar a cidade para enfrentar os efeitos 
e impactos das mudanças climáticas, seguem abaixo algumas propostas.

Mitigação de gases do efeito estufa

A redução de emissões de gases do efeito estufa da cidade do Rio de Janeiro foi estabe-
lecida na Lei Municipal de Mudanças Climáticas e Desenvolvimento Sustentável, publicada em 
janeiro de 2011. As metas foram fixadas tendo como referência as emissões totais verificadas 
em 2005, ano de publicação da atualização do Inventário de Emissões de Gases do Efeito Estufa 
do município do Rio pelo CentroClima, da Coppe/UFRJ.
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Os objetivos de redução foram definidos em 8% das emissões em 2012, 16% em 2016 e 
20% em 2020 sobre as emissões de 2005. As metas definidas para 2012 e 2016 foram atingidas 
apenas parcialmente, devido a atrasos na entrada em operação de investimentos como os 
BRTs, expansão do metrô e aterros de Novo Gramacho e Seropédica (Centro de Tratamento de 
Resíduos). Para atingir as referidas metas, propõe-se:

• A realização anual de um inventário de emissões de GEE para comparar a evolução das 
emissões desde o ano-base (2005);

• A atualização anual de projeções da evolução das emissões de GEE da cidade do Rio de 
Janeiro, de acordo com diversos Cenários, para testar os efeitos de ações de mitigação 
em um horizonte de planejamento de médio prazo (2020, 2025 e 2030);

• A implantação e atualização anual do Plano de Ação para guiar a realização das medi-
das de mitigação das emissões de GEE da cidade do Rio de Janeiro;

• A implantação do Plano de Monitoramento das Emissões de GEE. já elaborado pelo 
CentroClima da Coppe/UFRJ. O objetivo é acompanhar a evolução das emissões de GEE 
da cidade, bem como as emissões evitadas pelas ações de mitigação para o atingimento 
das metas, permitindo constante avaliação da eficácia das ações de mitigação e necessá-
rios ajustes. 

Adaptação e resiliência às mudanças climáticas 

O aumento da vulnerabilidade da cidade do Rio de Janeiro às mudanças climáticas já vem 
ocorrendo devido a chuvas mais intensas e à elevação do nível do mar, potencializando des-
lizamentos de encostas, alagamentos e inundações, agravando problemas de infraestrutura, 
de saneamento ambiental e de saúde pública, incluindo riscos à integridade das unidades de 
conservação e prejuízos à biodiversidade. 

É, portanto, necessário preparar a cidade para o enfrentamento dos impactos das 
mudanças do clima. Propomos para isso elaborar um Plano de Adaptação da Cidade do Rio de 
Janeiro às Mudanças Climáticas, com base no Estudo Técnico de Apoio ao Desenvolvimento do 
Plano de Adaptação que vem sendo realizado pelo CentroClima, da Coppe/UFRJ, para a Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente (SMAC). O estudo encontra-se em fase final, a ser concluído 
em dezembro de 2016.

O objetivo é atualizar a análise de vulnerabilidades e impactos das mudanças climáticas 
na cidade, identificando possíveis ações de adaptação. A elaboração do Plano de Adaptação 
envolveria um conjunto de instituições com atuação relevante para o tema.

Planejamento de ações na cidade do Rio de Janeiro  
– drenagem, controle de inundações e revitalização  
do ambiente natural e construído

1. A Água e a cidade

A cidade tende a introduzir alterações no padrão de uso e ocupação do solo que provo-
cam  uma série de processos que modificam  a qualidade do ambiente, tanto natural quanto 
construído. Muitas das consequências supervenientes têm  relação com as águas urbanas, em 
seu  sentido mais amplo.
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Atualmente, porém, não é incomum que a cidade vire suas costas para os rios, onde 
estes, degradados, poluídos, sem vida, se confundem com “valões” de esgoto e lixo, ou são 
canalizados, enterrados e escondidos e se perdem como elementos da paisagem, empobre-
cendo a biodiversidade dos ecossistemas presentes nas áreas urbanas, gerando problemas de 
saúde, degradação urbana do entorno próximo, perda de oportunidade de lazer, entre outros 
problemas. 

Os rios, de forma geral, podem ser considerados como a síntese dos territórios a ele co-
nectados. Ou seja, as ações realizadas na bacia se refletem  no corredor fluvial. Dessa forma, 
pode-se dizer que rios artificiais, degradados, sofrendo com enchentes e degradando também 
a cidade, acabam sendo produto do próprio meio urbano, que descaracterizou os processos 
naturais da sua bacia hidrográfica. 

O processo de urbanização altera fortemente o ciclo hidrológico urbano e as respostas 
dos sistemas fluviais no ambiente construído. A remoção da vegetação, a impermeabilização 
que segue esse processo para implantação da urbanização, a regularização de superfícies e a 
introdução de sistemas artificiais de drenagem modificam  significativamente o padrão de es-
coamentos, produzindo maiores e mais rápidas respostas dos escoamentos superficiais e me-
nores oportunidades de infiltração, o que resulta em incremento de vazões de pico, redução de 
vazões de base, redução do tempo de concentração da bacia e perda de ecossistemas fluviais. 

Um resultado frequente observado nas cidades é o agravamento do problema de cheias. 
As cheias urbanas associadas a questões de uso do solo e fatores tipicamente urbanos, como 
o déficit habitacional, por exemplo, são agravados com a ocupação irregular de faixas margi-
nais, que deveriam ser espaço do rio. As cheias, por sua vez, são responsáveis pela degradação 
do ambiente urbano construído, interferindo sobre vários outros sistemas urbanos. Elas ge-
ram danos a edificações e a equipamentos urbanos, desvalorizam áreas sujeitas à inundação, 
geram perdas associadas à paralisação de negócios e serviços, interrompem a circulação de 
pedestres e de sistemas de transportes, são potenciais veículos de difusão de doenças, afetam 
e são afetadas pela coleta e disposição de esgotos e resíduos sólidos urbanos. O sistema se 
fragiliza, os riscos e os prejuízos crescem, aumenta a degradação. Forma-se um ciclo: o rio, que 
tem sua bacia modificada, se degrada e sofre inundações, que, por sua vez, agridem de volta a 
cidade, causando a ruptura de vários serviços urbanos e diversas perdas econômicas, empo-
brecendo e degradando a própria cidade, como resposta.

De forma resumida, os impactos da urbanização são ilustrados abaixo.

CAUSAS EFEITOS

Remoção de vegetação natural Maiores volumes de escoamento superficial e 
aumento da vazão de pico; maiores velocidades 
de escoamento; aumento da erosão do solo e 
consequente sedimentação nos canais e galerias.

Aumento das taxas de 
impermeabilização

Maiores volumes de escoamento superficial e 
aumento da vazão de pico; menores detenções em 
depressões e maiores velocidades de escoamento.

Construção de uma rede de 
drenagem artificial

Aumento significativo nas velocidades de 
escoamento; redução do tempo de pico.
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Ocupação das margens e planícies 
de alagamento

População diretamente exposta a inundações 
periódicas em áreas naturalmente inundadas; 
aumento da extensão de áreas inundadas, 
considerando que há menos espaço para 
extravasamento e armazenamento nas planícies.

Lançamento de resíduos sólidos e 
esgoto na rede de drenagem

Degradação da qualidade da água; doenças; 
obstrução da rede de drenagem; sedimentação  do 
canal.

Tabela 1: Impactos da urbanização sobre as cheias

As principais falhas de integração entre projeto de drenagem e urbanização podem ser 
resumidamente citadas, conforme a seguir:

• Superação da capacidade de escoamento da rede, pelo crescimento urbano que au-
menta a impermeabilização e que contribui diretamente para o sistema, atingindo valo-
res de vazão além daqueles previstos no horizonte de projeto da cidade;

• Falta de controle de crescimento urbano a montante da área de projeto (eventualmen-
te em um munícipio diverso daquele que sofre o problema), em áreas que originalmente 
eram naturais, lançando sobre o sistema um incremento de vazão não compatível;

• Ocupação inadvertida do solo em fundos de vale e áreas ribeirinhas, que deveriam ser 
preservadas como planícies de inundação, com a exposição direta das comunidades que 
ali se instalam ao risco de cheias;

• Falta de integração entre os sistemas do saneamento básico, que devem ser compre-
endidos como complementares, e não independentes entre si – o correto funcionamento 
de um é condição essencial para a eficiência do outro. Assim, por exemplo, percebe-se 
claramente que o sistema de drenagem não pode funcionar a contento no caso de de-
ficiência no sistema de coleta de lixo ou de interligação inapropriada com o sistema de 
esgotos, e vice versa.

É preciso uma abordagem ecossistêmica para o tratamento de rios em áreas urbanas, 
com o objetivo de ampliar o conceito de Waterfront Design, no qual se procura valorizar a linha 
de contato entre o urbano e os corpos d’água, reintroduzindo estes na paisagem da cidade, 
para uma possibilidade mais ampla, de não apenas usar a presença da água como um valor 
urbano, mas também, e principalmente, como um valor ecológico, como um elemento de co-
nexão da cidade com a natureza. Essa possibilidade traz a oportunidade de exercitar o conceito 
de requalificação fluvial, sob o ponto de vista de uma efetiva melhoria ambiental, olhando para 
a cidade como um organismo em constante transformação e, por isso, capaz de modelar-se 
e adaptar-se (ainda que apenas parcialmente) às demandas de uma recuperação dos cursos 
d’água. A perspectiva de incorporar conceitos de sustentabilidade ambiental no processo de 
repensar o crescimento da cidade abre um diversificado conjunto de oportunidades a serem 
explorados como soluções integradas em um contexto multidisciplinar.

A conjugação das ações no tecido urbano, tendo o controle de uso do solo urbano como 
pano de fundo, e no corredor fluvial, com foco no rio como síntese do território, combinam 
esforços no caminho de uma construção mais sustentável para o funcionamento das cidades, 
tomando esse eixo como estruturante da paisagem.
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2. O Planejamento urbano com saneamento e resiliência ambiental

O planejamento urbano deve-se desenvolver com base no reconhecimento das relações 
físicas, ambientais, históricas, sociais, econômicas, legais e institucionais, que ocorrem, de for-
ma sistêmica, em um  núcleo da sociedade. Deve-se destacar a importância de se procurar um 
ponto de equilíbrio entre: (a) as limitações impostas pelo ambiente natural; e (b) as necessida-
des demandadas pela sociedade, materializadas no desenho do ambiente construído.

Nesse contexto, a base para consubstanciar o processo de planejamento precisa partir 
de um diagnóstico que foque tanto no ambiente “natural” como “construído”, reconhecendo as 
particularidades de ambos, mas, principalmente, interpretando as interações que decorrem da 
existência de limites naturais e de necessidades humanas.

Muitas vezes a falta de uma avaliação sistêmica de longo prazo e a não realização de 
um diagnóstico detalhado leva a soluções pontuais, de caráter local, para dar uma resposta 
rápida a um problema de inundação. Um projeto de canalização de rios, com esta visão parcial, 
costuma promover a sua má artificialização, a desconexão de planícies de inundação, a perda 
de espaços livres potenciais, o lançamento descontrolado esgotos nas redes pluviais/rios e as 
pressões sociais que levam parte da população a ocupar o espaço de planícies de inundação 
que precisariam estar reservados para as águas das cheias. Isto é, um inadequado projeto de 
canalização costuma ser um importante fator de degradação dos sistemas fluviais e do pró-
prio espaço urbano. Trata-se de uma espiral de degradação, que precisa ser interrompida: o 
crescimento da cidade que extrapola os limites naturais, agredindo a bacia, é respondido com 
inundações e com degradação ambiental que, por sua vez, agride a cidade, que empobrece e 
se degrada mais, voltando a criar condições de agravamento dos problemas ambientais, reali-
mentando o processo. 

As premissas básicas que devem nortear as ações de planejamento urbano encontram 
indicativos de referência no Estatuto da Cidade, Lei Federal 10.257, de 2001, que “estabelece 
normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do 
bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental”. No 
seu artigo 2º, esta lei estabelece diretrizes que relacionam a Cidade com o Meio Ambiente e 
com o Saneamento, entre as quais se destacam: 

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à 
moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços 
públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações;
...
IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e 
das atividades econômicas do Município e do território sob sua área de influência, de modo 
a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio 
ambiente;
V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados 
aos interesses e necessidades da população e às características locais;
VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:
a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos;
b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes;
c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à 
infra-estrutura urbana;
...
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f) a deterioração das áreas urbanizadas;
g) a poluição e a degradação ambiental;
h) a exposição da população a riscos de desastres. (Incluído dada pela Lei nº 12.608, de 2012)
...
XII – proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimô-
nio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico;
...
XVIII - tratamento prioritário às obras e edificações de infraestrutura de energia, telecomuni-
cações, abastecimento de água e saneamento.  (Incluído pela Lei nº 13.116, de 2015)

3. Diagnóstico e propostas conceituais para drenagem e meio ambiente

Os 450 anos de história da cidade do Rio de Janeiro se dão num palco de marcantes inun-
dações periódicas. Portanto, deve-se reconhecer que o meio físico cumpre um papel importan-
te, pois cria condições de partida já favoráveis aos processos de inundação e alagamento.

No entanto, ao se avaliar o histórico de crescimento da cidade percebe-se que este pro-
cesso de urbanização e modificação do espaço agravou as condições que já eram favoráveis à 
inundação, gerando um vetor de degradação no ambiente natural e no construído. A perda de 
ecossistemas fluviais, eliminação de planícies de inundação, canalização inadequada de rios, 
poluição das águas, prejuízos à saúde pública, prejuízos à mobilidade urbana, danos à infraes-
trutura construída, danos ao sistema habitacional e empobrecimento de parte da população 
são alguns dos pontos destacados neste processo.

Assim, o diagnóstico da Drenagem e Meio Ambiente da cidade deve ser abordado com 
visões sobre: as fragilidades do meio físico natural; o processo de urbanização e modificação 
deste espaço físico; e a situação de desequilíbrio urbano atual. 

4. Relação drenagem-esgoto sanitário

A Lei Federal 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento bá-
sico, em seu artigo 2º define os princípios fundamentais que baseiam a prestação deste serviço. 
Destacam-se, abaixo, os incisos

“III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos 
sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente;

VI - articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de com-
bate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde e outras 
de relevante interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o 
saneamento básico seja fator determinante;

XII - integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos.”

A necessidade de um saneamento básico integrado e universal, em que os serviços de 
“abastecimento de água potável”, “esgotamento sanitário”, “limpeza urbana e manejo de resí-
duos sólidos” e “drenagem e manejo das águas pluviais” sejam oferecidos com vistas à melhoria 
da qualidade de vida da população e preservação ambiental (seja do ambiente natural ou do 
construído), são premissas básicas para o norteamento de ações de saneamento e, consequen-
temente, de planejamento urbano.

Dessa forma, o saneamento básico precisa de coleta e tratamento do esgoto antes que 
este se torne um problema ambiental e de saúde pública. Não se deve admitir, por premissa, o 
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tratamento a posteriori, quando a rede de drenagem está já parcialmente obstruída, quando o 
rio já está degradado e quando os problemas ambientais e de saúde pública já se instalaram.

A alternativa de captação em tempo seco, associada à interceptação da rede de drena-
gem, pode constituir uma possibilidade muito interessante. A previsão idealizada de rede sepa-
radora e tratamento integral seria a desejável em uma situação sem restrições de orçamento 
ou na situação de uma cidade que tivesse crescido de forma planejada e sob controle. Entretan-
to, nossas cidades crescem com pouco/nulo planejamento e sem a necessária infraestrutura. 
Além disso, é comum esse fato ser agravado pelo crescimento paralelo de cidades informais 
(favelas).

Não há bairro no Rio de Janeiro em que não haja grandes falhas no sistema separador ins-
talado, seja por sobre-capacidade do sistema instalado, seja por ligações clandestinas de esgoto 
na rede de drenagem. Nesse contexto, a captação em tempo seco intercepta os desvios de fun-
ção da rede de drenagem e organiza os escoamentos para tratamento. Isto é, a captação de tem-
po seco visa tratar as águas poluídas antes dessas águas alcançarem os corpos hídricos naturais. 

A captação em tempo seco também provê uma alternativa rápida em áreas carentes, 
como solução de transição para a solução ideal de um sistema separador, que pode ser im-
plantado em etapas.  Além disso, a infraestrutura de captação em tempo seco poderá ser, 
futuramente, utilizada para tratamento da poluição difusa, quando a rede separadora estiver 
completamente instalada e operando a contento. 

Vale ressaltar a profunda diferença entre “tratamento a tempo seco” e “tratamento do 
esgotamento sanitário diretamente nos rios”.  Esse segundo tipo de tratamento, também cha-
mado de UTR, costuma utilizar-se de barramentos fluviais para desvio e tratamento dessas 
águas em ETEs. O uso de UTRs implica na não observação das premissas da Lei Federal de 
Saneamento, pois permite a plena degradação do rio (ou de trecho do rio, anterior a ETE), man-
tendo a população local em contato com águas contaminadas.

Medidas de tratamento de rio, como UTRs, se justificam e são úteis apenas quando o rio 
em questão é um curso d’água com baixíssima vazão base e quando objetivo mais imediato se 
refere à preservação do corpo receptor final (um sistema de lagoas, por exemplo). Essa escolha, 
porém, não traz melhorias para o ambiente urbano que circunda tal corpo hídrico e nem para 
sua população.

Dois problemas principais surgem quando se mistura as vazões de esgoto com as vazões 
fluviais: (1) As vazões de esgoto são diluídas pelas águas fluviais, o que dificulta o tratamento; e 
(2) As duas vazões somadas fazem crescer o tamanho das ETEs.

Ambos os problemas conduzem a soluções mais custosas, sem aumento de benefícios. 
Na verdade, a oportunidade de revitalizar os rios é inteiramente perdida e a população perma-
nece convivendo com rios sujos.

Vale destacar que, quase sempre, a vazão base de um rio é superior ao somatório das 
vazões dos esgotos sanitários nele lançados. Por isso, tratar as águas fluviais juntamente com 
os esgotos sanitários implica em exigir a construção de ETEs muito maiores do que o ordinário.   

Além disso, a adoção de barragens para o desvio das águas para ETEs introduz uma 
quebra de continuidade longitudinal nos rios. Isso se traduz em uma degradação ecossistê-
mica com sérios prejuízos ambientais. Rios em condições naturais, apesar de terem formas e 
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estruturas distintas, obedecem a princípios de continuidade de escoamento e conectividade de 
habitats em suas três dimensões espaciais: longitudinal, transversal e vertical. Nesse sentido, 
o bom estado ecológico dos sistemas fluviais requer plena conectividade segundo suas três 
dimensões espaciais.A dimensão longitudinal representa o eixo central através do qual se man-
tém a continuidade dos escoamentos, se transfere matéria (água, sedimentos, matéria orgâni-
cas e nutrientes) e se transfere energia das partes mais altas para as mais baixas, assegurando 
a existência de um mosaico de habitats fluviais conectados entre si ao longo do corredor fluvial. 
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