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3.1 Meio Físico 

3.1.1 Solo 

 Caracterização geológica do local 

 

Geologia Tectono-Estrutural e Sedimentar 

ii. Metodologia 

 
Para os levantamentos referentes à geologia tectono-estrutural e sedimentar e geotecnia e 

estabilidade dos solos da AII do Projeto de Recuperação Ambiental do Complexo Lagunar de 

Jacarepaguá foram consultados: o Programa de Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil, 

referente ao Mapa Geológico da Folha Baía de Guanabara (SF23-Z-B-IV), realizado pelo 

CPRM em parceria com a UERJ no âmbito do PRONAGEO, na escala de 1:100.000 (2009); 

além de trabalhos acadêmicos e demais bibliografias e publicações técnicas realizados para a 

região em estudo.  

Os mapeamentos temáticos confeccionados serviram como base no diagnóstico, na medida 

em que abrangeram toda a AII do empreendimento, que compreende a unidade da Bacia 

Hidrográfica de Jacarepaguá. As informações dos mapeamentos e das fontes bibliográficas 

utilizadas foram sistematizadas e complementadas com os levantamentos de campo, 

realizados em agosto de 2012.  

 

iii. Aspectos Tectono‐Estruturais e Sedimentares Regionais 

 
O Estado do Rio de Janeiro, contido geotectonicamente na Província Mantiqueira (ALMEIDA  

et al., 1981,  apud  SILVA & CUNHA, 2001), pode ser dividido estruturalmente em três grandes 

blocos crustais de direção NE-SW: Cabo Frio; Serra dos Órgãos e das Zonas de Cisalhamento 

(FONSECA et al., 1998). Esses blocos podem ser correlacionados aos domínios tectono-

magmáticos Região dos Lagos, Serra do Mar e Juiz de Fora/Paraíba do Sul, respectivamente 

(Figura 4.1, SILVA & CUNHA, 2001). 
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A área total do estado do Rio de Janeiro está assentada sobre uma região de geologia 

complexa da Plataforma Sulamericana onde ocorreram diversos eventos geotectônicos, com 

terrenos geológicos apresentando uma sequência de unidades litológicas, tectônicas e 

sedimentares de idades bastante variadas (ALMEIDA, 1967; ALMEIDA & HASUI, 1984), indo 

desde o Éon Proterozoico até o Período Quaternário do Éon Fanerozoico (2.500 Ma aos dias 

atuais).  

Internamente, a Plataforma Sulamericana é composta por extensos escudos pré-cambrianos, 

os crátons, por sua vez caracterizados por áreas tectonicamente estáveis anteriores ao Ciclo 

Brasiliano (750 - 530 Ma), e circundados por faixas ditas “móveis”, ativadas durante esse ciclo 

e reativadas após o Cretáceo (65.5 Ma).  

Na porção da Plataforma Sulamericana onde está assentado o Estado do Rio de Janeiro, em 

relação às Faixas Móveis, ocorre o chamado Cinturão Orogênico do Atlântico, onde está 

inserida a Faixa Móvel da Ribeira, também denominada Cinturão Ribeira (ALMEIDA, 1967; 

1969; TROUW et al., 2000).  

 

 Faixa Móvel Ribeira e os Terrenos Tectono‐Estratigráficos 

O cinturão brasiliano da Faixa Ribeira estende-se por aproximadamente 1400 Km ao longo da 

região costeira atlântica do Brasil, desde o sul do estado da Bahia até o estado do Paraná 

(Figura 3.1.1-1) (CORDANI et al., 1967, 1973; ALMEIDA, 1967, 1969).  
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Figura 3.1.1‐1: Mapa tectônico da região Sudeste do Brasil e Faixa Móvel Ribeira. 

Fonte: Modificado de TROUW et al. (2000). Legenda: Área da Bacia Hidrográfica de Jacarepaguá– polígono em vermelho. 
 

 

A Faixa Móvel da Ribeira compreende um complexo sistema de dobramentos e empurrões 

desenvolvidos durante um intervalo de 300 Ma, do Neoproterozoico ao Eopaleozoico, ao longo 

da borda sul/sudeste do Cráton do São Francisco, pertencendo a uma série de faixas móveis 

neoproterozoicas-eopaleozoicas geradas pelo amalgamento do supercontinente Gondwana 

durante o episódio orogênico Brasiliano/Panafricano (BRITO NEVES & CORDANI, 1991), 

incluindo-se o Sistema de Riftes Cenozoicos do Sudeste do Brasil (ZÁLAN & OLIVEIRA, 2005). 

Esta evolução orogênica, considerada por Heilbron et al. (1999) como a mais nova no cenário 

das colagens brasilianas/pan-africanas do segmento crustal considerado, foi responsável pela 

deformação, metamorfismo, magmatismo e articulação dos diversos terrenos. Dados 

geocronológicos apontam que tal atividade orogênica foi diacrônica em sua evolução e se 

estendeu de 790 a 480 Ma (HEILBRON & MACHADO, 2003). Os principais episódios 

Área de Estudo
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orogênicos reportados para o Segmento Central da Faixa Ribeira são (MACHADO et al., 1996; 

CAMPOS NETO, 2000; TROUW et al., 2000; HEILDRON & MACHADO, 2003; SCHMITT et al., 

2004):  

 790 a 600 Ma (Neoproterozoico/Cryogeniano) – subducção e geração de arco 

magmático; 

 600 a 560 Ma (Neoproterozoico/Ediacariano) – episódio colisional I;  

 530 a 510 Ma (Neoproterozoico/Ediacariano – Cambriano/Eocambriano) – episódio 

colisional II;  

 510 a 480 Ma (Cambriano/Eocambriano – Ordoviciano/Ordoviciano Inferior) – colapso 

orogênico. 

Heilbron et al. (2000) caracterizaram o Segmento Central da Faixa Ribeira, definindo quatro 

terrenos tectono-estratigráficos distintos, que representariam paleoplacas convergentes 

durante a formação do supercontinente Gondwana na transição Neoproterozoico/Cambriano 

(TUPINAMBÁ, 2007). De NW para SE, esses terrenos são:  

 Terreno Ocidental – trata-se da margem retrabalhada do Cráton do São Francisco, é 

representado pelo Domínio Tectônico Juiz de Fora, que integra rochas 

paleoproterozoicas do Complexo Juiz de Fora e uma sequência metassedimentar 

neoproterozoica conhecida como Megassequência Andrelândia separados por zonas de 

cisalhamento e com vergência para NW. 

 Terreno ou Klippe Paraíba do Sul – O Terreno Paraíba do Sul aflora como uma klippe 

sinformal complexamente dobrada sobre o Terreno Ocidental. Representa a escama de 

empurrão superior do segmento central da Faixa Ribeira. É constituído por ortognaisses 

paleoproterozoicos do Complexo Quirino, por um conjunto metassedimentar rico em 

intercalações de mármores dolomíticos de idade ainda incerta, denominado de 

Complexo Paraíba do Sul e por granitóides brasilianos. 

 Terreno Oriental – Contém as rochas geradas em ambientes de arco magmático e 

metassedimentos neoproterozoicos, encontra-se separado do Ocidental por uma 

importante zona de cisalhamento com mergulho moderado para NW, denominada 

Limite Tectônico Central (ALMEIDA et al., 1998), aloja o Arco Magmático Cordilheriano 

da Orogênese Ribeira, representada pelo Complexo Rio Negro (TUPINAMBÁ et al., 
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1998, 2000). Pode ser subdividido em Domínio Costeiro, Domínio Cambuci e Klippe 

Italva. 

 Terreno Cabo Frio – com embasamento representado pelo Complexo Região dos 

Lagos (Fonseca, 1989). Foi estruturado durante os estágios terminais da colagem 

realizada pelo Ciclo Brasiliano (SCHMITT et al., 2004), com transporte para NW, 

representando assim, o terreno mais oriental do segmento central da Faixa Ribeira 

(Figura 3.1.1-2).  

 

Figura 3.1.1‐2: Perfil de Dobramentos da Faixa Móvel Ribeira. 

Fonte: Heilbron et al.(2000). 

 

No presente estudo, a área de influência indireta do Projeto corresponde à Bacia Hidrográfica 

de Jacarepaguá e está assentada diretamente sobre o Terreno Oriental, em áreas do Domínio 

Costeiro e do Arco Magmático do Rio Negro. 

No Terreno Oriental, foram identificados três domínios tectônicos (TUPINAMBÁ et al., 2000): 

dois representam sequências de cobertura (klippes Cambuci e Italva) e o outro é o Domínio 

Costeiro, onde está localizado o Arco Magmático Rio Negro (TUPINAMBÁ et al., 1998) e uma 

cobertura metassedimentar que, segundo Reis & Mansur (1995), é composta 

predominantemente por hornblenda-biotita gnaisses e granada-biotita gnaisses, classificados 

como Unidade Tinguí.  

A Klippe Cambucí se apresenta como uma estrutura sinclinorial com uma zona de 

descolamento sub-horizontal na base (MORAES, 2009). Seu embasamento sobrepõe o 

Terreno Ocidental e é composto de hornblenda-biotita tonalitos, charnokitos, dioritos, 

leucogranitos e granitos porfiríticos que fazem parte do Complexo Magmático Serra da Bolívia 

– São Primo e ainda carecem de estudos detalhados (HEILBRON & MACHADO, 2003). 
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A sucessão metassedimentar do Terreno Oriental compreende sillimanita-granada-biotita 

gnaisses (kinzigitos) com camadas de mármores dolomíticos e lentes calcissilicáticas, além de 

gonditos, anfibolitos e diatexitos graníticos derivados de granada-biotita gnaisses. O 

metamorfismo principal foi datado em 623 ± 5 Ma pelo método U-Pb em zircões do leucossoma 

dos gnaisses kinzigíticos (HEILBRON & MACHADO, 2003). 

A Klippe Italva constitui um sinclinório verticalizado com uma zona de descolamento na base. 

As rochas metavulcanossedimentares desse klippe compreendem granada-hornblenda-biotita-

gnaisses bandados e grossas camadas de mármore intercaladas com anfibolitos bandados, 

sobrepostas ao Complexo Rio Negro (MORAES, 2009).  

O Domínio Costeiro ocupa a maior parte do Terreno Oriental e compreende uma sequência de 

cobertura pouco deformada que aloja os ortognaisses do Arco Magmático Rio Negro, cujo grau 

de metamorfismo vai da fácies anfibolito atingindo a fácies granulito. Esta sequência de 

cobertura é constituída por paragnaisses, quartzitos e rochas calcissilicáticas, formadas em 

margem tectônica passiva. 

O Arco Magmático Rio Negro corresponde a um arco cordilheriano neoproterozoico, cujas 

rochas são, fundamentalmente, gnaisses tonalíticos, dioritos e gabros e intrudem a sequência 

metassedimentar do Domínio Costeiro. São rochas tidas como formadas num ambiente de arco 

magmático relacionado à zona de subducção (TUPINAMBÁ, 1999). Novos dados 

geocronológios indicam pelo menos duas etapas de geração de magmatismo, ocorridos em 

792 Ma e 635 Ma (nos períodos Cryogeniano e Ediacariano, respectivamente) (TUPINAMBÁ et 

al., 1998; HEILBRON & MACHADO, 2003) indicando longo período de subducção da Placa 

San-Franciscana sob a paleoplaca do Terreno Oriental. 

Até o momento, ainda não foi identificado embasamento no Terreno Oriental, diferentemente 

do observado no Terreno Ocidental. Contudo, datações realizadas em zircões detríticos (U-Pb) 

indicaram idade paleoproterozóica para os litótipos sedimentares deste domínio, que, no 

entanto, ainda não teve sua área fonte localizada, podendo esta corresponder, inclusive, ao 

embasamento ainda desconhecido deste terreno (VALLADARES et al., 2008). 
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 O Estado da Arte dos Aspectos da Evolução Geotectônica do Escudo Atlântico 

Mais recentemente, as bibliografias têm condicionado a Faixa Móvel da Ribeira a correlações 

entre segmentos e eventos mais específicos caracterizados na forma de Sistemas Orógenos, 

são eles: Araçuaí-Rio Negro, Rio Doce e Búzios (BRITO NEVES et al., 1999, CAMPOS NETO; 

2000; SILVA et al., no prelo).  

A comparação entre o segmento da Faixa Ribeira e o segmento meridional da Faixa Araçuaí, 

ainda em andamento, sugere a continuidade lateral do Domínio Juiz de Fora para o 

denominado Domínio Externo e o prolongamento dos Domínios Cambuci e Costeiro do Terreno 

Oriental para o Domínio Interno da Faixa Araçuaí. Neste sentido, os metassedimentos do 

Grupo Rio Doce e os ortognaisses equivalentes ao Tonalito Galiléia poderiam ser 

correlacionados às unidades litoestratigráficas do Domínio Cambuci, enquanto que os 

metassedimentos de alto grau atribuídos ao Complexo Paraíba do Sul e ortognaisses da 

porção leste do Estado do Espírito Santo poderiam ser correlatos às unidades do Domínio 

Costeiro, incluindo o arco Rio Negro. 

Dentro destas associações, os Sistemas Orógenos estariam relacionados aos Sistemas 

Brasilianos. Atendendo especificamente às ocorrências regionais, teríamos no Sistema 

Brasiliano II, o Orógeno Rio Negro. 

No Orógeno Rio Negro, a fase pré-colisional foi datada nos ortognaisses tonalíticos (630 Ma) e 

a fase sincolisional (600 Ma) nos leucogranitos gnáissicos (TUPINAMBÁ, 1999). Uma evolução 

integrada dos arcos Rio Negro e Serra dos Órgãos como componentes de uma única 

orogênese (Ribeira) (630–560 Ma) é alternativamente considerada (por exemplo: HEILBRON et 

al., 1999 e TUPINAMBÁ, 1999). Entretanto, o longo intervalo entre a acresção dos arcos Rio 

Negro (630 Ma) e Serra dos Órgãos (570 Ma) indica que eles correspondem a distintos 

arcos/orógenos (BRITO NEVES et al., 1999; SILVA et al., 2000a, 2002a; CAMPOS NETO, 

2000). 

No Sistema Brasiliano III, ocorreram o Orógeno Araçuaí-Rio Doce e o Orógeno Búzios. O 

Orógeno Araçuaí-Rio Doce está exposto no limite oriental do Cráton São Francisco, com 

orientação N–S. Na concepção original de Almeida (1977) seria limitado a norte pelo próprio 

Cráton São Francisco e a sul por uma inflexão para a NNE–SW da “Faixa Ribeira”. 

Posteriormente, essa inflexão da “Faixa Ribeira” passou a ser designada de Orógeno Rio Doce 

(FIGUEIREDO & CAMPOS NETO, 1993; CAMPOS NETO, 2000). Finalmente, com base em 
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novas datações U-Pb obtidas nesse segmento, nos arcos Rio de Janeiro e Serra dos Órgãos, 

esse domínio foi reconhecido como uma extensão sudeste do Orógeno Araçuaí–Rio Doce e 

não mais como a inflexão nordeste da Faixa Ribeira (SILVA et al., 2000b, 2002a).  

A leste da extensão meridional do Orógeno Araçuaí-Rio Doce, na região litorânea fluminense, 

dados estruturais e geocronológicos obtidos por Schmitt et al. (1999) mostraram que a bacia 

metavulcanossedimentar de Búzios sofreu inversão e foi submetida, juntamente e com seu 

embasamento ortognáissico paleoproterozoico, a um sistema de empurrões com vergência 

para noroeste. Como consequência, encontram-se posicionados estruturalmente sobre os 

metassedimentos da margem passiva do Orógeno Araçuaí (Complexo Paraíba do Sul). Esse 

evento colisional foi datado pelo método U-Pb convencional em veios migmatíticos 

sintectônicos em ca. 520 Ma, idade atribuída à colisão de um suposto promontório da Placa do 

Congo com o Orógeno Araçuaí-Rio Doce, o Orógeno Búzios (SCHMITT et al., 1999) 

Restam ainda dois domínios com aloctonia completa, ou seja, com uma superfície de 

descolamento em sua base e sem ligação com sua raiz, que seriam representadas pelas klippe 

Paraíba do Sul e Italva, que possuem posicionamento paleogeográfico ainda incerto 

(TUPINAMBÁ, 2007). 

 

 Domínios Tectono‐Magmáticos na AII 

Os domínios tectono-magmáticos são aqueles que sofreram efeitos das orogêneses 

neoproterozoicas, caracterizadas pelo metamorfismo e fusão parcial das rochas supracrustais e 

infracrustais, pela deformação contracional de baixo e alto ângulo, seguida de cisalhamento 

transcorrente de expressão regional, e pela colocação de diversos corpos granitoides de 

dimensões muito variadas. A Figura 3.1.1-3 corresponde a repartição dos domínios tectono-

magmáticos (CPRM, 2000). 
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Figura 3.1.1‐3: Domínios Tectono‐magmáticos do Estado do Rio de Janeiro e áreas adjacentes. 

Fonte: CPRM 2000. 

 

Conforme representado no mapa de Domínios Tectono-Magmáticos, o arcabouço geotectônico 

do Estado do Rio de Janeiro é constituído essencialmente por três grandes domínios tectono-

magmáticos relacionados ao embasamento pré-cambriano (CPRM, 2001). São eles: Domínio 

Juiz de Fora/Paraíba do Sul, Domínio Serra do Mar e Domínio Região dos Lagos, além das 

coberturas Fanerozoicas/Cenozoicas. A Bacia Hidrográfica de Jacarepaguá está inserida em 

totalidade no Domínio Serra do Mar. 

Ocupa a região centro-oriental do estado, correspondendo geograficamente à “Microplaca” 

Serra do Mar (CAMPOS NETO, 2000). É composto por uma sucessão de arcos magmáticos 

mostrando marcante polaridade temporal e composicional de W para E: 1) arco primitivo do tipo 

TTG a W (Arco Rio Negro – 630 – 500 Ma); 2) arco mais evoluído, do tipo cordilheriano maturo, 

mais a E (Arco Serra dos Órgãos – 570 – 560 Ma) e, finalmente, na parte mais oriental, um 

arco sincolisional, caracterizado por magmatismo crustal (Arco Rio de Janeiro – 560 Ma).  

Área de Estudo
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Além da sucessão de arcos, o domínio é ainda caracterizado por supracrustais que sofreram 

metamorfismo de baixa P/alta T, na fácies anfibolito, com abundante fusão parcial in situ 

(Complexo Paraíba do Sul). Essa unidade está exposta ao longo de todo o Domínio, o qual 

sofreu cavalgamento, com vergência de topo para NW, por parte das rochas que integram o 

Domínio “Região dos Lagos” nos limites SE do domínio. Além dos granitoides orogênicos, o 

domínio apresenta um expressivo número de plútons pós-tectônicos, circunscritos, de idade 

cambriana (CPRM, 2000). 

 

 Descrição de maciços rochosos e estruturas geológicas presentes 

 
As unidades de Mapeamento Geológico foram estabelecidas com base no levantamento 

realizado pelo CPRM/UERJ - Folha Baía de Guanabara (escala 1:100.000). 

A seguir são descritas e posteriormente no Quadro 3.1.1-1 são resumidas as Unidades 

Litoestratigráficas na Bacia Hidrográfica de Jacarepaguá (AII do empreendimento). O Anexo 3-

1 – Volume IV apresenta o Mapa de Unidades Litoestratigráficas. 

 

CENOZOICO 

i. Depósitos Eólico Litorâneos (Q2el) 
 

São compostos por fácies praiais marinhas com recobrimento eólico. Na área de estudo, estão 

representados por cordões litorâneos, separados pela Lagoa de Marapendi, que indicam a 

progradação da linha de costa, compreendendo um feixe de cristas praiais (Figura 3.1.1-4). 

Ocorrem de forma alongada e em sequência paralela, na qual o depósito mais recente 

corresponde à atual linha de costa. 

As fácies praiais marinhas são constituídas por areias quartzosas esbranquiçadas, finas a 

médias, bem selecionadas, apresentando estratificação plano-paralela com mergulho suave 

em direção ao mar. O pacote eólico que a recobre é constituído por areias com características 

semelhantes, de granulometria mais fina. Podem formar campos de paleodunas. 
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Figura 3.1.1‐4: Praia da Barra da Tijuca, 1949 

Fonte: Facebook Jacarepaguá e Barra Antigo. 

 

ii. Depósito Colúvio‐Aluvionar (Qca) 

Com origem no Pleistoceno, sua morfologia pode ser atribuída em parte à existência de vários 

pontos de afluxo sedimentar que favorecem a coalescência dos leques, assim como também a 

efeitos de retrabalhamento e posterior erosão. Encontram-se constituídos por material de 

espessura, extensão e granulometria variada, que envolve desde argila até blocos de rocha e 

matacões provenientes do embasamento. Também pode ser produto do acúmulo de material 

detrítico, que originou rampas de colúvio (predomínio de material fino) e depósitos de tálus 

(predomínio de material grosseiro) junto à base e à meia-encosta dos morros. Neste caso, 

tratam-se de materiais que sofreram transporte por gravidade, por movimentos de massa do 

tipo rastejo ou escorregamentos. Na área de estudo, ocorrem nas bordas dos maciços e nas 

áreas de maior altitude da baixada de Jacarepaguá, entre os Maciços Pedra Branca e da 

Tijuca.  

 

iii. Depósitos Flúvio‐Marinhos (Qfm) 

Depósitos sedimentares pleistocênicos originados pela ação combinada de processos fluviais e 

marinhos (litorâneos) correspondem em geral a planícies costeiras e em deltas marinhos. 

Constitui-se por sedimentos finos, síltico-argilosos ou argilo-sílticos, ricos em matéria orgânica; 

Áreas de ocorrência 
Depósitos Eólicos 
Litorâneos 
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depósitos rudáceos associados a ambientes de leques fluviais; argilas acinzentadas de planície 

de inundação; areias de canais fluviais; interdigitação de sedimentos arenosos, argilosos e 

turfosos. 

PALEOZOICO 

i. Suíte Suruí ‐ Pedra Branca (ε2γ5supb) 

A Suíte Suruí (Idade U-Pb TIMS (cristalização) 513 ± 5 Ma) é representada pelo Leucogranito 

Pedra Branca, com orientação planar e/ou linear de fluxo magmático realçada pelos 

megacristais e xenólitos orientados. Trata-se de um leucogranito porfirítico branco a cinza 

claro, que apresenta fácies homogênea, bandada, pegmatítica e glomero-porfirítica com 

megacristais de microclina pertítica em matriz monzogranítica. 

 

ii. Suíte Rosilha (ε1γ4ro) 

A Suíte Rosilha é caracterizada por biotita tonalitos a granodioritos pouco ou nada foliados. 

 

NEOPROTEROZOICO 

i. Suíte Rio de Janeiro (NP3γ2rj) 

As rochas da Suíte Rio de Janeiro constituem granitoides com texturas e estruturas 

magmáticas bem preservadas, porém mostram evidências de superposição de deformação que 

imprimiram estruturas microbandadas e gnáissicas (SILVA & CUNHA, 2001). Sua estrutura 

consiste em biotita ortognaisse grosso, bem foliado, de estrutura oftálmica (augen) dada por 

megacristais lenticulares de microclina de 3 a 5 cm, em matriz granítica rica em biotita. Pode 

apresentar teores expressivos de granada e hornblenda. Em zonas menos deformadas fluxo 

magmático é observado. Idades U-Pb SHRIMP (Sensitive High Resolution Ion Microprobe) de 

559 ± 4 Ma e 560 ± 7 Ma (cristalização); Idades U-Pb TIMS de 578 ± 19 Ma (cristalização) e 

552 ± 2 Ma (metamorfismo). 

Essa suíte inclui diversos granitoides foliados, dominantemente peraluminosos (granitos tipo-

S), assim designados: Granito Pão de Açúcar, Granito Corcovado e Granito Cosme Velho. 

Trabalhos geocronológicos recentes utilizando o método de datação U-Pb SHRIMP 



 

A serviço de 

  

 

 

Relatório Ambiental Simplificado das Obras de Recuperação Ambiental do Complexo Lagunar de Jacarepaguá 
Capítulo III – Diagnóstico Ambiental da Área de Influência 
Revisão 00 
 

III-14 

determinaram a idade de cristalização de ca. 560 Ma representando um marco da 

amalgamação final do Supercontinente Gondwana ao final do Ciclo Orogênico Brasiliano/Pan-

Africano. 

ii. Unidade São Fidélis (NPsfkz) 

A unidade São Fidélis compreende gnaisses migmatíticos de composições pelíticas dispostos 

em faixas contínuas orientadas segundo a direção N45ºE e integrante do Complexo Paraíba do 

Sul (SILVA & CUNHA, 2001). Foi descrita por Gomes et al. (1981) como sendo formada de 

maneira predominante por migmatitos heterogêneos e homogêneos com estrutura estromática, 

flebítica, oftálmica, e dobrada, e seus limites representam zonas de transição para as unidades 

adjacentes. 

 

iii. Complexo Rio Negro (NP23λ1m) 

O Complexo Rio Negro ocorre na forma de extensas e estreitas lentes alongadas segundo a 

direção NE-SW. A foliação interna é caracterizada por uma superfície planar com mergulhos 

suaves a moderados para NW. O complexo é frequentemente injetado por apófises e 

venulações de granitoides discordantes da foliação metamórfica mais antiga. As injeções de 

aplitos graníticos e pegmatitos subparalelos à foliação principal conferem uma estrutura 

migmatítica estromática ao gnaisse. Faixas porfiroblásticas com cristais centimétricos de 

microclina são encontradas. (CPRM, 2012). 

Localmente, o Complexo Rio Negro é representado pelo Gnaisse Archer (PIRES & HEILBRON, 

1987), que equivale em parte, ao Plagioclásio Gnaisse descrito por Helmboldet al. (1965). São 

gnaisses granodioríticos, com variações para tipos tonalíticos e graníticos. Trata-se de um 

gnaisse granulítico de composição enderbítica. São cinzentos e bandados com textura 

porfirítica recristalizada e augen. Mostram forte foliação de baixo a médio ângulo. Sua 

mineralogia principal é constituída por quartzo, plagioclásio, feldspato potássico (microclina), 

biotita e localmente, hornblenda. 
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Quadro 3.1.1‐1– Unidades Litoestratigráficas na Bacia Hidrográfica de Jacarepaguá. 

EON  ERA  PERÍODO  ÉPOCA  UNIDADE  SIGLA  DESCRIÇÃO 

Fanerozoico 
 

Cenozoico 
 

Neógeno 

Holoceno 
Depósitos Eólico 

Litorâneos 
Q2el  Areia quartzosa de granulação média a fina, bem selecionada. Pode formar campos de dunas fósseis. 

Pleistoceno 
Depósito 
Colúvio‐
Aluvionar 

Qca 

Ambiente de Sedimentação Continental. 
Areias com  intercalações de argila, cascalho e restos de matéria orgânica, areias  finas, estratificadas, 
moderadamente selecionadas, intercaladas com lentes de argilas; colúvios areno‐argilosos;sedimentos 
finos,argilo‐sílticos ou argilosos, sílticos‐orgânicos; argilas plásticas; depósitos de tálus. 

Pleistoceno 
Depósito Flúvio ‐ 

Marinho 
Qfm 

Ambiente de Sedimentação Transicional/Marinho. 
Sedimentos  finos,  síltico‐argilosos  ou  argilo‐sílticos,  ricos  em matéria  orgânica;  depósitos  rudáceos 
associados  a  ambientes  de  leques  fluviais;  argilas  acinzentadas  de  planície  de  inundação;  areias  de 
canais fluviais; interdigitação de sedimentos arenosos, argilosos e turfosos. 

Paleozoico  Cambriano 
Série 2 

Suíte Suruí ‐ 
Pedra Branca 

ε2γ5supb 

Leucogranito  porfirítico  branco  a  cinza  claro  apresenta  fácies  homogênea,  bandada,  pegmatítica  e 
glomero‐porfirítica  com megacristais  de microclina  pertítica  em matriz monzo‐granítica. Orientação 
planar e/ou  linear de fluxo magmático realçada pelos megacristais e xenólitos orientados. Idade U‐Pb 
TIMS (cristalização) 513 ± 5 Ma. 

Terreneuviano  Suíte Rosilha  ε1γ4ro  Biotita tonalitos a granodioritos pouco ou nada foliados. 

Proterozoico  Neoproterozoico  Ediacarano 

‐‐ 
Suíte Rio de 
Janeiro 

NP3γ2rj 

Biotita  ortognaisse  grosso,  bem  foliado,  de  estrutura  oftálmica  (augen)  dada  por  megacristais 
lenticulares de microclina de 3 a 5  cm, em matriz  granítica  rica em biotita. Pode  apresentar  teores 
expressivos  de  granada  e  hornblenda.  Em  zonas menos  deformadas  fluxo magmático  é  observado. 
Idades U‐Pb (SHRIMP) de 559 ± 4 Ma e 560 ± 7 Ma (cristalização);  Idades U‐Pb TIMS de 578 ± 19 Ma 
(cristalização) e 552 ± 2 Ma (metamorfismo). 

‐‐ 
Unidade São 

Fidélis 

NPsfbgn 
Sillimanita‐granada  biotita  gnaisses  dados  ban‐ ou  homogêneos  com  intercalações  de  quartzitos  e 
lentes de rochas calcissicáticas. 

NPsfkz 
Kinzigito: (cordierita)‐(grafita)‐(sillimanita)‐ granada‐biotita gnaisse kinzigítico; (cordierita)‐(sillimanita)‐
biotita gnaisse bandado, com intercalações de quartzitos puros a feldspáticos, rochas calcissilicáticas e 
anfibolitos. 

‐‐ 
Complexo Rio 

Negro 
NP23λ1m 

Quartzo‐plagioclásio‐biotita  gnaisses  meso‐cráticos  de  composição  quartzo  diorítica  a  diorítica, 
intensamente deformados e migmatizados, de aspecto geralmente bandado; ortoclásio  (microclina)‐
quartzo  gnaisses  acinzentados  de  composição  granodio‐rítica;  rochas  anfibolíticas.  Idade U‐Pb  TIMS 
792 ± 12 Ma. 

Fonte: Modificado de CPRM/UERJ.
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 Caracterização geotécnica do local, com realização de sondagens para descrição do solo das áreas 

a serem utilizadas para a implantação do canteiro de obras e disposição do material dragado, em 

malha regular ao longo de toda a área.  

 
A baixada de Jacarepaguá, situada na zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, limita-se ao sul 

pelo Oceano Atlântico, ao norte pelo maciço da Pedra Branca (1.024 m) e a leste pelo maciço 

da Tijuca (1.021 m). Os maciços formam divisores do sistema hidrológico da baixada, cujos rios 

deságuam nas lagunas costeiras de Jacarepaguá, Tijuca, Camorim (ligação entre as lagoas de 

Jacarepaguá e da Tijuca) e Marapendi, ligando-se ao mar por meio do Canal da Barra ou 

Joatinga, localizado ao leste da planície. 

A origem deste sistema lagunar relaciona-se às variações do nível do mar no período 

Holoceno, onde os movimentos de transgressão marinha transformaram a Baixada em uma 

enseada com níveis de água acima dos níveis atuais. Este complexo lagunar está situado 

sobre uma planície paludial sedimentar do Quaternário, com suave declividade, onde se podem 

encontrar diferentes tipos de terrenos como: areais, mangues, turfeiras e depósitos de vasas 

orgânicas (PIMENTA & MARQUES, 2003). 

Conforme apresentado no item “Caracterização geológica do local”, a baixada de Jacarepaguá 

é constituída essencialmente por dois tipos de sedimentos: areias e argilas orgânicas com 

turfa. As areias ocupam maior extensão e constituem as restingas de Jacarepaguá e 

Marapendi, formadas por areias marinhas de compacidade crescente com a profundidade, 

apresentando nível d’água na profundidade média de 2,0m. Estas areias estão assentadas ou 

sobrepostas por solos argilosos com matérias orgânicas de baixa resistência e alta plasticidade 

ou assentes sobre solos residuais do embasamento. Estes não apresentam grandes problemas 

geotécnicos: apesar de incoerentes, apresentam boa resistência quando sujeitos a 

carregamentos. O segundo grupo, formado por sedimentos argilosos e siltosos com uma capa 

de turfa, são solos que apresentam baixa resistência e elevada compressibilidade, sujeitos a 

recalques sob ação de cargas. 

Os perfis de subsolo encontrados no presente estudo, como será visto adiante, vêm ao 

encontro do padrão geomorfológico. A área de disposição de Marapendi com subsolo 

predominantemente arenoso está localizada na região geomorfológica 121, de planícies 

costeiras e terrenos arenosos. As Pedras Panela A e B, o Centro Metropolitano e a Ilha estão 
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na região 124, de planícies flúvio-lagunares com predominância de sedimentos argilosos e 

siltosos e ainda ocorrência de estruturas dômicas (Pedra Panela). 

De um modo geral, todas as estruturas componentes do projeto (canais, lagoas e áreas de 

disposição) se encontram em regiões de depósitos quaternários inconsolidados. O mapa 

geológico (Anexo 3-1 – Volume IV) indica a presença de materiais predominantemente 

arenosos na região costeira (lagoa de Marapendi) e mais finos, com presença de material 

orgânico a montante das lagoas de Jacarepaguá, Camorim e Tijuca. Apesar da referência à 

Pedra da Panela, nenhum afloramento ou embasamento rochoso interfere com o projeto, no 

sentido de influenciar a estabilidade das escavações ou aterros, não havendo, portanto 

descrição de estruturas rochosas relevantes. Alguns morros na região do canal da Joatinga 

apenas condicionaram a posição do mesmo. Entretanto, o material a ser dragado é constituído 

dos sedimentos depositados, e a presença de maciços nas margens condiciona 

favoravelmente, por tratar-se de região que não sofrerá efeitos instabilizadores da dragagem 

prevista. 

As coordenadas das áreas de disposição estão no Quadro 3.1.1-2 abaixo. 

 
Quadro 3.1.1‐2 ‐ Locação das áreas de disposição do material dragado. 

Áreas  N ‐ Norte  E ‐ Este 

Pedra Panela A  7.458.400  669.600 

Pedra Panela B  7.457.068  670.890 

Marapendi  7.455.130  663.179 

Centro Metropolitano  7.459.709  666.984 

Ilha  7.456.859  669.803 

 
 

Para caracterização dos locais de disposição, foram realizadas campanhas de sondagem a 

percussão em duas etapas, sendo a primeira campanha realizada em 26 de maio de 2010 e a 

segunda em 04 de julho de 2010. 

Foram efetuadas 28 sondagens na segunda campanha que, somadas às 200 iniciais, 

totalizaram 228 sondagens a percussão, as quais serviram de base para elaboração dos perfis 

do subsolo das áreas dragadas e das áreas de disposição. O perfil do subsolo de cada área 

será descrito por local de dragagem ou de disposição no item “Caracterização das Áreas de 

Bota-Fora“, apresentado posteriormente. 
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A Figura 3.1.1-5 abaixo mostra todas as sondagens que serviram como base para elaboração 

do perfil do subsolo e consequente definição de parâmetros de resistência de projeto. 

 
 

 
Figura 3.1.1‐5: Sondagens realizadas nas áreas dragadas e de disposição. 

Fonte: PROJCONSULT(2011). 
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 Caracterização geotécnica do material a ser dragado 

 
Apesar da semelhança geológica e geomorfológica, visto estarem contidas praticamente em 

duas unidades bastante semelhantes em termos de origem, as cinco áreas que compõem o 

projeto: Lagoas de Marapendi, Tijuca, Camorim e Jacarepaguá e Canal da Joatinga, possuem 

estratigrafias próprias. Para definir características geotécnicas individuais ou comuns do 

material dragado foram realizados ensaios granulométricos e sondagens a percussão em cada 

uma das lagoas e no canal.  

Os estudos físicos / geotécnicos do material dragado iniciaram com a coleta de amostras de 

fundo das quatro lagoas e do canal para realização de analises granulométricas dos 

sedimentos. As amostras foram retiradas em dois níveis, denominados fundo (F) e superfície 

(S), em 62 estações, totalizando 97 amostras. A amostra superior foi coletada a 0,75 m de 

profundidade e a amostra de fundo, coletada entre 1,0m e 2,50 m de profundidade, conforme a 

cota de dragagem estabelecida para cada seção.  

O Quadro 3.1.1-3 abaixo apresenta a quantidade e o número dos desenhos do projeto básico 

da Projconsult onde estão locadas por coordenadas as amostras em cada lagoa e canal.  

 
Quadro 3.1.1‐3: Amostras coletadas por área do projeto. 

Local  Estação 
No de 

amostras 
Anexo 

Lagoa da Jacarepaguá  AD 01 a 10 e AD 54 a 58  27  Anexo 3‐3 

Lagoa da Tijuca  AD 16 a 30 e AD 59 a 62  37  Anexo 3‐4 

Canal de Joatinga  AD 31 a 36  8  Anexo 3‐5 

Lagoa de Camorim  AD 11 a 15  8  Anexo 3‐6 

Lagoa de Marapendi  AD 37 a 53  17  Anexo 3‐7 

Total    97   

 

 
As médias dos resultados das amostras dos ensaios granulométricos dos sedimentos do fundo 

das lagoas e canal estão mostrados nos Gráfico 3.1.1-1 a Gráfico 3.1.1-5, a seguir. 
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Gráfico 3.1.1‐1: Resultado da Análise Granulométrica dos sedimentos de fundo da Lagoa de Jacarepaguá. 

 

 

 

Gráfico 3.1.1‐2: Resultado da Análise Granulométrica dos sedimentos de fundo da Lagoa da Tijuca. 
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Gráfico 3.1.1‐3: Resultado da Análise Granulométrica dos sedimentos de fundo do Canal da Joatinga. 

 

 

 

Gráfico 3.1.1‐4: Resultado da Análise Granulométrica dos sedimentos de fundo da Lagoa de Camorim. 
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Gráfico 3.1.1‐5: Resultado da Análise Granulométrica dos sedimentos de fundo da Lagoa de Marapendi. 

 

 
O ensaio de granulometria tem como principio a classificação dos materiais pelo diâmetro dos 

grãos, em que os materiais são separados por peneiramento e classificados. Pela ABNT NBR 

6502, o solo é subdividido nas seguintes frações: 

 Argila, partículas com diâmetros inferiores a 0,002mm; 

 Silte, partículas com diâmetros entre 0,002 e 0,06 mm; 

 Areia fina, partículas com diâmetros entre 0,06 e 0,2 mm; 

 Areia média, partículas com diâmetros entre 0,2 e 0,6 mm; 

 Areia grossa, partículas com diâmetros entre 0,6 e 2,0 mm; 

 Pedregulhos, partículas com diâmetros entre 2,0 e 60 mm. 

 
Dos resultados da granulometria, pode-se observar que os materiais arenosos são 

predominantes nas Lagoas de Jacarepaguá e Marapendi e no canal da Joatinga, enquanto nas 

lagoas do Camorim e Tijuca prevalece a ocorrência de siltes. Assim, podemos classificar os 

sedimentos da lagoa de Jacarepaguá como areno-siltosos, das lagoas da Tijuca e Camorim 

como silto-arenosos e do canal da Joatinga da lagoa de Marapendi como arenosos. 

A justificativa deste fato deve-se à própria formação do sistema lagunar. As lagoas de 

Marapendi, Jacarepaguá e canal da Joatinga sofrem maior influência das marés, carreando 

areia do mar para as lagoas, enquanto as lagoas do Camorim e Tijuca recebem a contribuição 

de rios carreando materiais mais finos como os siltes. 
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Para subsidiar o projeto geotécnico, foram realizadas sondagens a percussão com medida de 

SPT a cada metro. Com base nos boletins de sondagens é possível estabelecer critérios de 

execução para dragagem. As sondagens realizadas na primeira campanha estão locadas 

próximas as áreas de deposição do produto de dragagem. Posteriormente, sondagens a 

percussão adicionais foram executadas junto às estações de coleta das amostras de 

granulometria e junto às áreas a serem dragadas. No Quadro 3.1.1-4 a seguir, discrimina-se o 

número de sondagens executadas nas lagoas e canal e o número do desenho que contém as 

coordenadas de locação das sondagens. Os boletins de sondagens executadas estão no 

Anexo 3-8 – Volume IV deste documento. 

 
Quadro 3.1.1‐4: Sondagens realizadas nas áreas. 

 
Canal de 
Joatinga 

Lagoa de Tijuca 
Lagoa de 
Camorim 

Lagoa de 
Jacarepaguá 

Lagoa de 
Marapendi 

Desenho  Anexo 3‐9  Anexo 3‐10  Anexo 3‐11  Anexo 3‐12  Anexo 3‐13 

Em lamina 
d’água 

SP‐16, SP‐17, 
SP‐34, SP‐35, 
SP‐36 

SP‐05, SP‐37, SP‐
19,SP‐39, SP‐07, 
SP‐38 

SP‐40, SP‐06, SP‐
23 

SP‐22, SP‐08, SP‐
41 

SP‐10, SP‐21, SP‐
03, SP‐43, SP‐42, 
SP‐20 

Em terra   
SP‐13, SP‐14, SP‐
15 

SP‐29, SP‐28     

Total  5  9  5  3  6 

Total de sondagens executadas  28 

 

A análise dos boletins de sondagens indicou presença de argila orgânica mole e silte nas 

lagoas do Camorim, Tijuca e Jacarepaguá. Para verificar a ocorrência de solos orgânicos, 

foram feitas análises de contra-prova no laboratório da COPPE/UFRJ, que indicaram solos 

siltosos, em conformidade com as observações visuais de campo. Os resultados das contra-

provas das Lagoas de Marapendi, Canal da Joatinga e parte de Lagoa de Jacarepaguá 

indicaram solos arenosos. Os resultados em geral apresentaram conformidade com os ensaios 

anteriores. Foram realizadas contra-provas em 23 amostras de 21 pontos selecionados. 

No Anexo 1-3A – Volume III apresenta-se a ocorrência de areia e silte nas 4 lagoas e no canal 

e a avaliação dos volumes a serem dragados em cada local.  
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 Caracterização das áreas de bota-fora, através de mapa geológico-geotécnico, caracterização física 

do solo com cálculos de recalque e andensamento, instalação de sistemas de drenagem para 

estabilização do solo e de maciços e indicação de áreas com risco geotécnico 
 
 

Neste item são apresentados os estudos geotécnicos que embasaram o projeto básico, 

demonstrando a viabilidade técnica da solução de dragagem.  

A partir das seções tipo definidas pela hidrologia para a melhoria do Complexo Lagunar de 

Jacarepaguá foram realizadas análises para verificação da estabilidade de cada lagoa, do 

canal e nas áreas de disposição, sendo a geometria definida a partir dos estudos de 

estabilidade. As análises usaram o programa computacional GeoSlope 2004 da GeoStudio. 

Para os parâmetros geotécnicos foi adotado o critério de ruptura de Mohr-Coulomb e, como 

métodos de análise, foram empregados os métodos de Bishop e Jambu, avaliando-se 

superfícies de ruptura circulares e planares. Nas áreas de disposição foi usado o método de 

ruptura Morgenster & Price. 

Os parâmetros adotados, de resistência dos solos das áreas dragadas e das áreas de 

disposição, baseiam-se nos perfis geotécnicos definidos a partir das campanhas de sondagens 

a percussão realizadas e os resultados dos ensaios granulométricos de cada área. Para 

algumas áreas de deposição também foram consultados o relatório sobre solos moles de 

Almeida (2008) e os estudos de Baroni (2010). 

Os resultados das análises serviram para adaptar o projeto, buscando atender aos requisitos 

usuais de segurança. Para aterros sobre solos moles, tipicamente as argilas orgânicas das 

baixadas, que sofrem processo de adensamento, reduzindo o volume e aumentando ao longo 

do tempo o contato entre as partículas e, consequentemente, a resistência do solo, admite-se 

para o momento final de implantação de aterro fatores de segurança menores que os mínimos 

usuais de 1,50 a longo prazo. Em geral, fatores da ordem de 1,30 são aceitáveis para esta 

situação. 

 

Estudos de estabilidade 

Apresentam-se a seguir as análises de estabilidade realizadas dos taludes das áreas dragadas 

e das áreas de disposição.  
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i. Áreas de dragagem 

 
 Canal da Joatinga 

O Canal da Joatinga tem seu eixo principal com 3.5 km de comprimento. Foram realizadas 5 

sondagens com medida de SPT a cada metro em lâmina d’água. No eixo principal a lâmina 

d’água varia de 0.20 a 3,0 m (SP 34) de profundidade. Todas as quatro sondagens locadas no 

eixo principal, SP’s 16, 34, 17 e 36apresentaram areia fina a média cinza escura, espessura 

máxima de 3,0 m (SP36) e mínima de 1,25 (SP’s 16 e 17), com SPT de 7 a 28 golpes, SP 36 e 

SP 16, respectivamente. A camada abaixo desta mostra a ocorrência de areia fina a média 

cinza amarelada com SPT`s de 11 a 34 golpes onde todas as sondagens foram paralisadas, a 

8,45 m de profundidade. No Anexo 3-9 – Volume IV, apresenta-se a locação com 

coordenadas das sondagens e a locação do eixo principal. 

A seção tipo definida pela hidrologia é trapezoidal com altura de 3,50 m, largura de fundo de 

25,0 m e taludes com inclinação 1 (Vertical):4 (Horizontal), como mostrado na Figura 3.1.1-6. 

 
 
 

Figura 3.1.1‐6: Foto do canal da Joatinga e a seção tipo definida pela hidrologia. 

 
 

O modelo para análise de estabilidade dos taludes prevê uma única camada de areia com 

espessura de aproximadamente 8,0 m e lâmina d’água superficial em conformidade com o 

perfil do subsolo, e talude com inclinação de 1V:4H. Os parâmetros de resistência adotados 

são apresentados no Quadro 3.1.1-5 e a seção modelo e com malha de centros estão 

mostrados na Figura 3.1.1-7. 
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Quadro 3.1.1‐5: Parâmetros de resistência do Canal da Joatinga. 

Peso específico 
(kN/m³) g 

Coesão (kPa) c 
Ângulo de atrito (0) 

f 

18  0  28 

 
 
 
 

 
Figura 3.1.1‐7: Modelo de análise para estudo de estabilidade de talude – Canal da Joatinga. 

 
 

O fator de segurança mínimo encontrado F.S = 2.11 é satisfatório, está dentro do mínimo 

estabelecido pela norma (NBR 11682) de 1,3 para taludes provisórios e 1,5 para permanentes. 

Na Figura 3.1.1-8 são mostradas a malha de centros dos círculos críticos e a superfície de 

ruptura crítica, em verde, que apresentou o menor fator de segurança. 
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Figura 3.1.1‐8: Resultado da análise de estabilidade de taludes – Canal da Joatinga. 

 
 
 

 Lagoa da Tijuca 

 
A Lagoa da Tijuca tem seu eixo principal com 4,1 km de comprimento. Foram realizadas 6 

sondagens com medida de SPT a cada metro em lâmina d’água e 3,0 em terra. O perfil do 

subsolo está baseado nas 6 sondagens executadas em lâmina d’água. SP’s 5, 37, 19, 39, 7 e 

38. A lâmina d’água varia de 0,78 (SP 38) a 2,47 m (SP 39) de profundidade. Todas as seis 

sondagens apresentaram camada de argila muito mole, com SPT 0 golpes, cinza escura, até a 

profundidade de 8,45 m onde foram paralisadas. O Anexo3-10 – Volume IV mostra a locação 

com coordenadas das sondagens e a locação dos eixos principal. 

A seção tipo definida pela hidrologia é composta por dois taludes de inclinações diferentes 

separados por uma berma; a parte inferior forma uma seção trapezoidal com altura de 1,0 m e 

base menor (fundo do canal) de 35,0 m e taludes com inclinação 1 (Vertical):8(Horizontal). 

Acima da berma, os taludes até a margem têm inclinação de 1V:12H e altura de 1,50m, como 

mostrado na Figura 3.1.1-9. O nível d’água freático encontra-se próximo à superfície.  
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Figura 3.1.1‐9: Foto da Lagoa da Tijuca e a seção tipo definida pela hidrologia. 

 
 

O modelo para análise de estabilidade dos taludes prevê uma camada solo mole de 10,0m de 

espessura e lâmina d’água superficial. Observe-se que foi adotada, conservadoramente, uma 

espessura de 10,0m de argila mole, tendo em vista que as sondagens foram paralisadas na 

profundidade de 8,50m, ainda sem ultrapassar a camada de argila mole. A inclinação do talude 

inferior à berma é de 1V:8H e do superior, de 1V:12H. Foi considerada largura de berma de 1,0 

m. Na Figura 3.1.1-10 é mostrada a seção com o modelo de cálculo e, no Quadro 3.1.1-6 os 

parâmetros de resistência adotados. 

 
Quadro 3.1.1‐6: Parâmetros de resistência do Lagoa da Tijuca. 

Peso específico (kN/m³) �  Coesão (kPa) c  Ângulo de atrito (0) � 

12,0  4,0  0 

 
 
 

 
Figura 3.1.1‐10: Modelo de análise para estudo de estabilidade de talude – Lagoa da Tijuca. 
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Figura 3.1.1‐11: Resultado da análise de estabilidade de taludes – Lagoa da Tijuca. 

 
 

Neste caso, o fator de segurança obtido, de 1,10, é inferior ao mínimo usual de 1,30 para 

taludes provisórios. Não obstante, por tratar-se de uma seção do canal interna à lagoa, não 

sujeita a carregamentos externos, sem risco de colapso e sem influência no entorno e 

considerando-se os parâmetros geotécnicos extremamente conservativos adotados nas 

análises (coesão de 4 kPa), decidiu-se manter por enquanto a concepção original, que em 

outras áreas mostrou-se estável. Sugere-se para o projeto executivo uma melhor avaliação dos 

parâmetros de resistência, com novos ensaios de laboratório e campo objetivando confirmar a 

resistência do material.  

Esta recomendação é de grande importância, tendo em vista que, em casos de obras em solos 

extremamente moles e compressíveis como este, um aumento na resistência não drenada de 

1 kPa representa um aumento de 25% (de 4 para 5 kPA) da mesma. Tipicamente, nestes 

depósitos, a resistência é crescente com a profundidade, o que não foi considerado nestas 

análises. Além disso, no projeto executivo será definida a metodologia de implantação do 

aterro, que poderá levar em conta a velocidade de subida do mesmo e a eventual utilização de 

drenos verticais, acelerando o adensamento e provocando ganho de resistência do terreno de 

fundação durante a implantação do aterro. 
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 Lagoa de Camorim 
 

A Lagoa de Camorim está localizada entre as lagoas da Tijuca e Jacarepaguá e tem seu eixo 

principal com 3,1 km de comprimento. Foram realizadas três sondagens com medida de SPT a 

cada metro em lâmina d’água e duas em terra. O perfil do subsolo foi definido com base nas 3 

sondagens executadas em lâmina d’água, SP’s 40, 6 e 23. A lâmina d’água varia de 0,58 m 

(SP 40) a 1,87 m (SP 6) de profundidade. Todas as três sondagens apresentaram camada de 

argila muito mole, SPT 0 golpes, cinza escura, até a profundidade media de 8.60m onde foram 

paralisadas. No Anexo 3-10 e no Anexo 3-12 – Volume IV é apresentada a locação com 

coordenadas das sondagens e a locação dos eixos na lagoa. 

A seção-tipo definida pela hidrologia é trapezoidal com altura de 3,0 m, base menor (largura de 

fundo) de 10,0 m e taludes com inclinação 1V:8H, conforme mostrado na Figura 3.1.1-12. 

 

 
 

Figura 3.1.1‐12: Foto da lagoa de Camorim e a seção tipo definida pela hidrologia. 

 
 

Uma vez que as sondagens foram paralisadas na profundidade de 8,50m ainda em argila mole, 

sem atingir uma camada inferior de maior resistência, o modelo geotécnico adotado para a 

análise de estabilidade dos taludes prevê uma camada solo mole de aproximadamente 10,0 m 

de espessura e lâmina d’água superficial. A inclinação do talude inferior à berma é de 1V:12H, 

diferentemente da seção hidrológica com taludes de 1:8, adotou-se aqui uma seção com 

taludes mais abatidos com a finalidade de alcançar fatores de segurança aceitáveis. No  

Quadro 3.1.1-7 mostram-se os parâmetros de resistência adotados. 
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Quadro 3.1.1‐7: Parâmetros de resistência do Lagoa de Camorim. 

Peso específico (kN/m³) g  Coesão (kPa) c  Ângulo de atrito (0) f 

12,0  4,0  0 

 
 
 

A Figura 3.1.1-13 apresenta a seção modelo de análise. 

 

 
Figura 3.1.1‐13: Modelo de análise para estudo de estabilidade de talude – Lagoa de Camorim. 

 
 
 

 
Figura 3.1.1‐14: Resultado da análise de estabilidade de taludes – Lagoa de Camorim. 
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O fator de segurança encontrado de F.S = 1,04 é inferior ao F.S mínimo usual de 1,3 para 

taludes provisórios. Os mesmos comentários tecidos para a Lagoa da Tijuca se aplicam neste 

caso. Sugere-se assim, como no item anterior, que para projeto executivo, uma melhor 

avaliação dos parâmetros de resistência a luz de novos ensaios de laboratório e campo. 

 

 Lagoa de Jacarepaguá 
 

A Lagoa de Jacarepaguá tem seu eixo principal com 4,9 km de comprimento. O perfil do 

subsolo está baseado nas 3 sondagens a percussão executadas em lâmina d’água: SP’s 22, 

08, e 41. A lâmina d’água varia de 1,30 m (SP 22) a 1,92m (SP 41) de profundidade. Duas 

sondagens, SP 22 e 08, apresentaram camada de argila muito mole, com SPT igual a 0 golpes, 

cinza escura, até a profundidade media de 8,50m, onde todas as sondagens foram paralisadas. 

A sondagem SP 41 apresenta a primeira camada de argila mole, SPT de 0 golpe até a 

profundidade de 6,20 m e a segunda camada de argila siltosa, SPT de 6 e 4 golpes até a 

profundidade de 8,50 m. O Anexo 3-12 – Volume IV mostra a locação com coordenadas das 

sondagens e a locação dos eixos. 

A seção-tipo definida pela hidrologia é composta por três taludes de inclinações diferentes 

separados por duas bermas. A seção tem geometria trapezoidal com fundo com 40,0 m de 

largura situado a 2,50 m de profundidade. O primeiro e o segundo taludes têm inclinação 

1V:8H separados por uma berma de 40,0m de largura. O terceiro talude, acima da segunda 

berma, tem inclinação 1V:12H e o nível d’água é superficial, conforme mostrado na Figura 

3.1.1-15.  
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Figura 3.1.1‐15: Foto da lagoa de Jacarepaguá e a seção tipo definida pela hidrologia. 

 

 
O modelo adotado para análise de estabilidade dos taludes prevê uma camada de solo mole 

com 10,0 m de espessura e lâmina d’água superficial. Observe-se que a adoção da espessura 

de 10,0 m de argila mole foi baseada nos resultados das duas sondagens paralisadas (SP’s 22 

e 08) na profundidade de 8,50 m, ainda no interior da camada de argila mole. Considerou-se 

que a camada de argila siltosa com espessura de 2,0 m encontrada na sondagem SP 41 seria 

uma lente mais arenosa, própria desse tipo de depósitos. Assim sendo, a favor da segurança, 

foi considerada espessura de 10,0 m da camada de argila mole. 

A Figura 3.1.1-16 mostra a seção modelo de análise e o Quadro 3.1.1-8 apresenta os 

parâmetros geotécnicos adotados, que são os mesmos adotados para as Lagoas da Tijuca e 

Camorim. 

Quadro 3.1.1‐8: Parâmetros de resistência da Lagoa de Jacarepaguá. 

Peso específico (kN/m³) g  Coesão (kPa) c  Ângulo de atrito (0) f 

12,0  4,0 0 
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Figura 3.1.1‐16: Modelo de análise para estudo de estabilidade de talude – Lagoa de Jacarepaguá. 

 
 

 

 
Figura 3.1.1‐17: Resultado da análise de estabilidade de taludes – Lagoa de Jacarepaguá. 

 
 

Os resultados obtidos nos estudos de estabilidade foram satisfatórios, superiores ao mínimo 

recomendado. Ressalta-se que, assim como nas lagoas da Tijuca e Camorim, os parâmetros 

de resistência deverão ser melhor avaliados com base em ensaios de campo e laboratório, a 

fim de melhor avaliar as condições de estabilidade ou otimizar a obra. 

 

 Canal de Marapendi 
 

O Canal de Marapendi tem seu eixo principal com 14,6 km de comprimento. Foram realizadas 

6 sondagens com medida de SPT a cada metro em lâmina d’água. No eixo principal, a lâmina 

d’água varia de 1,40 a 2,5 m (SP 42) de profundidade. O perfil do subsolo da lagoa apresenta 

uma camada de argila mole, com espessura variável de 8,0 m (SP 10) a 2,0 m (SP03), com 

SPT igual a 0 golpe, abaixo da qual ocorre camada de areia fina a média, ora marrom ora 
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cinza, com SPT de 4 a 30 (SP21) golpes até 8,50 m de profundidade, onde cinco das 

sondagens foram paralisadas. A sondagem SP 21 não apresentou ocorrência de argila mole e 

foi paralisada na profundidade de 20,45 m. A partir dos 8,0 m de profundidade há uma camada 

de areia fina a média amarelada, SPT de 5 a 30 golpes. Acredita-se que pela localização esta 

foi executada em um banco de areia dentro da lagoa e onde o canal tem sua seção diminuída, 

possibilitando o acúmulo/retenção de material arenoso. O Anexo 3-13 – Volume IV apresenta 

a locação com coordenadas das sondagens e do eixo principal. 

A seção-tipo de análise definida com base na hidrologia é trapezoidal e tem taludes com 

inclinação de 1V:4H. No modelo geotécnico, tendo em vista a presença mais marcante de solo 

arenoso na região remanescente (após a dragagem), adotou-se uma camada única de areia. 

Os parâmetros de resistência são os mesmos do canal da Joatinga e estão apresentados na 

Quadro 3.1.1-9. 

 
Quadro 3.1.1‐9: Parâmetros de resistência doCanal de Marapendi. 

Peso específico (kN/m³) g Coesão (kPa) c Ângulo de atrito (0) f 

18,0  0 28 

 
 
 

O modelo geotécnico utilizado na análise de estabilidade está apresentado na Figura 3.1.1-18 

 
 
 

 
Figura 3.1.1‐18: Modelo de análise para estudo de estabilidade de talude – Canal de Marapendi. 
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Figura 3.1.1‐19: Resultado da análise de estabilidade de talude – Canal de Marapendi. 

 
 

As análises efetuadas para o Canal de Marapendi forneceram fator de segurança crítico de 

1,126, valor menor que o recomendável de 1,30, mas nota-se que a superfície de ruptura é 

localizada e pequena / rasa, o que acontece para solos com coesão nula. Neste estágio de 

projeto básico, levando-se em conta tratar-se de região permanentemente submersa, que não 

será submetida a sobrecargas e que os parâmetros adotados são bastante conservativos, 

recomenda-se reavaliar melhor os parâmetros e as análises na etapa de projeto executivo. 

 

ii. Áreas de disposição 

 
 Centro Metropolitano 

 

As análises de estabilidade foram baseadas nos resultados dos estudos de Baroni (2010). 

Foram estudados três depósitos de argilas moles na Região da Barra da Tijuca, próximo ao 

Centro Metropolitano. No Anexo 1-17 – Volume III estão locadas as sondagens realizadas. A 

locação está apresentada em detalhe na Figura 3.1.1-20. O estudo baseou-se em uma extensa 

campanha de investigações de campo e laboratório. Foram realizados ensaios de piezocone (9 

verticais com 66 dissipações de poro-pressão), sonda piezométrica (2 verticais com 17 

dissipações de poro-pressão) e palheta (84 ensaios). Em paralelo, foram retiradas 22 amostras 

indeformadas para ensaios de laboratório. As grandezas de resistência e de compressibilidade 

resultantes deste estudo consubstanciaram os estudos de estabilidade e recalques. 
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O perfil geotécnico utilizado como modelo para as análises de estabilidade está baseado em 

uma ponderação de todas as sondagens executadas. A parte leste da área estudada apresenta 

uma camada de 11 metros de argila mole e a classificação alterna entre turfa, argila e silte, na 

média sendo considerada como uma argila siltosa ou silte argiloso. Já no Lado Oeste, após a 

camada superficial de turfa, a argila é a fração dominante até os 4 metros, a partir da qual o 

silte passa a ser o material em maior quantidade seguido pela areia.  

No projeto básico, a camada de solo mole considerada possui aproximadamente 4 metros, 

uma vez que está localizada mais para o lado leste da zona investigada. O nível de água 

predominante do lado oeste foi superficial e do lado Leste encontra-se em media a 2 metros de 

profundidade. Para as análises do projeto básico será considerada uma cota de terreno média 

de 0,50 m. Os parâmetros de resistência são mostrados na Quadro 3.1.1-10.  

A seção de projeto utilizada nas análises de estabilidade é formada por uma camada de 4,0m 

de argila mole, sobre a camada de areia (aterro de conquista) e nível d’água superficial. O 

aterro, também basicamente arenoso, será disposto sobre geotêxtil de alta resistência 

sobrejacente ao aterro de conquista, como mostrado na Figura 3.1.1-21.  

 
Quadro 3.1.1‐10: Parâmetros de resistência dos materiais – Centro Metropolitano. 

Material 
Peso específico 

kN/m³ 
Ângulo de atrito (0) 

c 

Coesão (c) ou resistência 
não drenada (Su) 

(kPa) 

Solo Mole  12,0  0  2 + 0,22γ. 

Aterro de 
conquista 

19,0  30  0 

Sedimento  16,0  26  0 

Tecido  Resistência a tração  τ>70kN/m   

Geotêxtil de alta 
resistência 

Resistência a tração  τ>100kN   
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Figura 3.1.1‐20: Localização da ilha de investigação que deu origem aos parâmetros geotécnicos para área do Centro 

Metropolitano. 

 
Os resultados obtidos estão mostrados na Figura 3.1.1-22 e Figura 3.1.1-23. Foram realizadas 

pesquisas de superfícies criticas planares e circulares para solicitação de carregamento final de 

implantação, os fatores de segurança encontrados foram FS = 1.688 e 1.547, ou seja, atendem 

aos critérios usuais de estabilidade. 

 

 

Figura 3.1.1‐21: Seção modelo para análise de estabilidade – Centro Metropolitano. 



 

A serviço de 

  

 

 
 

Relatório Ambiental Simplificado das Obras de Recuperação Ambiental do Complexo Lagunar de Jacarepaguá 
Capítulo III – Diagnóstico Ambiental da Área de Influência 
Revisão 00 

III-39 

 
Figura 3.1.1‐22: Resultado de estabilidade de ruptura circular – Centro Metropolitano. 
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Figura 3.1.1‐23: Resultado de estabilidade de ruptura em bloco – Centro Metropolitano. 

 
 

Foi realizada uma análise a longo prazo, considerando um período de 5 anos após a 

implantação do empreendimento, quando o solo tem um aumento de resistência ao 

cisalhamento devido ao processo de adensamento da camada de solo mole. Como esperado, 

o fator de segurança aumenta para 3,15, refletindo o efeito positivo do adensamento. O método 

de cálculo do ganho de resistência por adensamento é descrito no Relatório do Projeto Básico 

de Recuperação Ambiental do Complexo Lagunar da Baixada de Jacarepaguá 

(PROJCONSULT, 2011).  A Figura 3.1.1-24 mostra o resultado da análise de estabilidade para 

5 anos após a implantação do aterro. 
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Figura 3.1.1‐24: Resultado de estabilidade 5 anos após a execução do aterro – Centro  

Metropolitano. 
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 Ilha 

 
Para as análises de estabilidade foram utilizados os resultados das sondagens realizadas 

(Quadro 3.1.1-4) e também os resultados dos estudos de Baroni (2010 na gleba F), estudos 

estes já descritos no item anterior, referentes à área de disposição do Centro Metropolitano. As 

grandezas de resistência e de compressibilidade resultantes deste estudo consubstanciaram 

os estudos de estabilidade e recalques. Os estudos de adensamento serão descritos no item 

“Estimativa de Recalques” apresentado adiante. 

O perfil geotécnico encontra-se apresentado no Anexo 1-8 e a planta com locação das 

sondagens, no Anexo 1-7 – Volume III. O perfil geotécnico do subsolo mostra uma camada de 

6,0 m de argila mole, com SPT de 0 golpe; seguida por camada de areia com espessura de 

8,0 m, SPT de 5 a 20 golpes, nas sondagens SP 13 e 14, respectivamente. O nível d’água foi 

encontrado próximo à superfície. A seção típica utilizada para a análise de estabilidade é 

formada por uma camada de 6,0m de argila mole, sobre a camada de areia e nível d’água 

superficial. Os geotubes, tubos de geotêxtil preenchidos com areia ou silte, serão dispostos em 

forma de berma sobre o geotêxtil de alta resistência sobrejacente ao aterro de conquista, 

conforme indicado na Figura 3.1.1-25. 

 

 
Figura 3.1.1‐25: Seção modelo para análise de estabilidade – Ilha. 

 
 

Os parâmetros de resistência são mostrados no Quadro 3.1.1-11 a seguir. 
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Quadro 3.1.1‐11: Parâmetros de resistência – Ilha. 

Material 
Peso 

específico 
kN/m³ 

Ângulo de 
atrito (0) c 

Coesão (c) ou resistência 
não drenada (Su) 

(kPa) 

Solo Mole  12,0  0  2 + 0,22γ.z 

Aterro de conquista  19,0  30  0 

Sedimento em tubo 
geotextil 

16,0  26  5kPa 

Talude lateral ‐ tubo 
geotextil 

20,0  40  28kPa 

Geotêxtil tecido  Resistência a tração:  τ>70kN/m 

Geotêxtil de alta 
resistência 

Resistência a tração:  τ>1000kN/m 

 
 

O fator de segurança crítico encontrado foi de 1,667, que confere as condições necessárias de 

estabilidade aos taludes da área de disposição Ilha. A Figura 3.1.1-26 mostra a superfície de 

ruptura crítica com respectivo F.S. e a malha dos centros dos círculos pesquisados.  

 
Figura 3.1.1‐26: Resultado de estabilidade de ruptura circular – Ilha. 

 
 

Assim como no Centro Metropolitano, foi feita análise de estabilidade após 5 anos para verificar 

o ganho de resistência devido ao adensamento. A Figura 3.1.1-27 mostra a superfície de 

ruptura critica e a malha de centros pesquisados. A variação de cores da camada de argila 

mole representa os diferentes percentuais de adensamento e consequentes ganhos de 
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resistência na camada. A análise a longo prazo, como esperado, o F.S aumentou, 

apresentando como mínimo 1.98. 

 
Figura 3.1.1‐27: Resultado de estabilidade 5 anos após a execução do aterro – Ilha. 

 

 
 Marapendi 

 
Para estabelecer o modelo usado nas análises de estabilidade foram utilizados os resultados 

de quatro sondagens realizadas (Quadro 3.1.1-4). Ressalta-se que não foi possível a execução 

das sondagens na área de disposição de Marapendi, devido a dificuldade de acesso à área. As 

sondagens que serviram como base para o estudo estão locadas próximo à área de 

disposição. As grandezas de resistência e de compacidade foram adotadas segundo dados de 

literatura técnica de solos semelhantes. Os estudos de recalque em material arenoso serão 

descritos no subitem “Estimativa de recalques”, apresentado posteriormente. 

A planta com locação das sondagens está apresentada no Anexo 3-13 – Volume IV. O perfil 

geotécnico do subsolo mostra uma camada única de areia, com SPT entre 7 e 53 golpes, nos 6 

primeiros metros. Abaixo desta profundidade a areia apresenta valores de SPT maiores ou 

iguais a 20 golpes, até a profundidade de 15 m. O nível d’água foi encontrado à profundidade 

de 4,85m. A seção modelo utilizada para a análise de estabilidade é formada por uma camada 

de 12,0m de areia, com nível d’água a 2,0 m de profundidade. O aterro de 4,0m de altura com 

inclinação de 1V:3H será implantado sobre o aterro de conquista de 0,50m de espessura, como 
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mostrado na Figura 3.1.1-28. Não houve necessidade de adotar geotêxtil de reforço devido à 

alta resistência do solo de fundação. 

 
 

 
Figura 3.1.1‐28: Seção modelo para análise de estabilidade – Marapendi. 

 
 

Os parâmetros de resistência estão apresentados no Quadro 3.1.1-12. 

 
Quadro 3.1.1‐12: Parâmetros de resistência – Marapendi. 

Material 
Peso 

específico 
kN/m³ 

Ângulo de 
atrito (0) c 

Coesão (c) ou resistência 
não drenada (Su) 

(kPa) 

Aterro de conquista  19,0  30  0 

Aterro superficial  19,0  35  0 

Solo de Fundação  19,0  28  0 

 
 

O fator de segurança crítico encontrado foi de 1,492, que confere as condições necessárias de 

estabilidade aos taludes da área de disposição de Marapendi. A Figura 3.1.1-29 mostra a 

superfície de ruptura critica com respectivo F.S e a malha dos centros dos círculos 

pesquisados.  
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Figura 3.1.1‐29: Resultado de estabilidade – Marapendi. 

 
 
 Pedra Panela A 

 
Para as análises de estabilidade foram utilizados os resultados de trinta e oito sondagens 

realizadas (Quadro 3.1.1-4).As sondagens utilizadas estão locadas dentro da área de 

deposição, conforme Anexo 1-11 – Volume III. A partir dos boletins de sondagens foram 

gerados 8 perfis geotécnicos do subsolo da área, mostrados no Anexo 3-14 e no Anexo 3-15 – 

Volume IV. O subsolo formado por camada de argila muito mole, com SPT médio de 0 golpe e 

espessuras de até 18,0 m sobrejacentes a camada de areia fofa a muito compacta, com SPT 

variando de 5 a mais de 50 golpes. O nível d’água varia de superficial a inundado. As 

sondagens foram paralisadas na profundidade média de 25,0 m. Observa-se também uma 

pequena camada de aterro de espessura irregular na parte oeste da área e ainda, ocorrência, 

em apenas um perfil, de camada de silte sobrejacente à argila mole. 

Com base nos resultados das sondagens, foi elaborado um mapa de isoespessuras de argila 

mole, apresentado na Figura 3.1.1-30. Verificam-se, na maior parte da área, parte central, 

espessuras entre 10 e 15 metros. 

As grandezas de resistência e compressibilidade foram adotadas segundo dados do relatório 

de Almeida (2008) para a área da Pedra Panela A. Os estudos de recalque em material 

arenoso serão descritos adiante. 

Cabe ressaltar que a área de disposição Pedra Panela A não foi selecionada a priori para 

disposição dos materiais dragados, ficando como área alternativa caso as áreas do Centro 

Metropolitano, Ilha e Marapendi apresentem algum inconveniente quando da elaboração do 
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projeto executivo. Verificou-se que a disposição na área Pedra Panela A terá custo muito 

elevado, tendo em vista as maiores espessuras de argila muito mole encontradas. 

 
 

 
Figura 3.1.1‐30: Isoespessuras de argila mole da área de deposição Pedra Panela A. 

 
 

A seção utilizada como modelo de análise de estabilidade é formada por uma camada de argila 

muito mole com espessura de 12,0 m e nível d’água superficial. O aterro é composto de 

bermas de até 40 metros encapsulados em tubos geotêxteis de alta resistente, dispostos sobre 

aterro de conquista arenoso, e este, sobrejacente a um geotêxtil de alta resistência e geotêxtil 

tecido. Os geossintéticos foram adotados para conferir resistência na base do aterro, evitando 

rupturas, e para espraiar as tensões geradas pela sobrecarga do material depositado, qual 

seja, aterro de material dragado encamisado em geotubos. 
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Figura 3.1.1‐31: Seção modelo para análise de estabilidade – Pedra Panela A. 

 
 

Os parâmetros de resistência dos materiais adotados na análise de estabilidade da área Pedra 

Panela A estão apresentados no Quadro 3.1.1-13. 

 
Quadro 3.1.1‐13: Parâmetros de resistência – Pedra Panela A. 

Material 
Peso 

específico 
kN/m³ 

Ângulo de 
atrito (0) c 

Coesão (c) ou resistência 
não drenada (Su) 

(kPa) 

Solo Mole  12,0  0  2 + 0,22γ.z 

Aterro de conquista:  19,0  30  0 

Sedimento em tubo 
geotextil: 

16,0  26  5kPa 

Talude lateral ‐ tubo 
geotextil 

20,0  40  28kPa 

Geotêxtil Tecido  Resistência a tração  τ>70kN/m 

Geotêxtil de alta 
resistência: 

Resistência a tração  τ>1000kN/m 

 
 
 

O fator de segurança mínimo encontrado foi de 1,3 para a condição de final de implantação, 

considerado aceitável, pois haverá um ganho de resistência com o adensamento ao longo do 

tempo. A Figura 3.1.1-32 mostra a superfície de ruptura circular e a malha com o centro dos 

círculos pesquisados. Foi também pesquisada superfície de ruptura em bloco e o fator de 

segurança encontrado foi de 1,4, mostrado na Figura 3.1.1-33. 
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Figura 3.1.1‐32: Resultado de estabilidade ‐ superfície circular ‐ Pedra Panela A. 
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Figura 3.1.1‐33: Resultado de estabilidade – ruptura em bloco– Pedra Panela A. 

 

 
O resultado da estabilidade após 10 anos decorridos do término da obra, onde a camada de 

argila adquiriu um ganho de resistência em virtude do adensamento, está apresentado na 

Figura 3.1.1-34 e, como esperado, o fator de segurança encontrado é de 1,876. 
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Figura 3.1.1‐34: Resultado de estabilidade 10 anos após a execução do aterro – Pedra Panela A. 

 
 

 
 Pedra Panela B 

 

As análises de estabilidade da área de disposição Pedra Panela B foram realizadas com os 

dados extrapolados da área Pedra Panela A. O relatório de Almeida (2008), utilizado como 

referência para a área Pedra Panela A, também foi utilizado para Pedra Panela B. Como 
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resultado dos estudos realizados, foi definido o projeto geotécnico detalhado no Anexo 1-15 e 

no Anexo 1-10 – Volume III. Assim como a área A, a Pedra Panela B não foi selecionada para 

disposição do material dragado, ficando como área alternativa para disposição do material 

dragado em decorrência do custo de implantação mais elevado. A única diferença entre os 

modelos de análise (Pedra Panela A e B) é a espessura de camada de argila mole, que para 

Pedra Panela B foi adotada uma espessura de 10,0 m de argila mole, como mostrado na 

Figura 3.1.1-35. 

 

 

 
Figura 3.1.1‐35: Seção modelo para análise de estabilidade – Pedra Panela B. 

 
 
 

A Figura 3.1.1-36 apresenta o resultado das análises para condição de final de implantação, 

cujo fator de segurança encontrado é de 1.307, valor e superfície de ruptura semelhantes ao da 

Pedra Panela A. 
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Figura 3.1.1‐36: Resultado de estabilidade ‐ superfície circular– Pedra Panela B. 

 
 
 

iii. Estimativa de recalques 

 
A seguir serão descritas as metodologias utilizadas para os cálculos dos recalques esperados 

para terrenos de fundação formados por solos arenosos e finos (argilosos e siltosos) e os 

resultados dos cálculos de recalque para cada área de deposição. As memórias de cálculo 

propriamente ditas encontram-se no Relatório do Projeto Básico de Recuperação Ambiental do 

Complexo Lagunar da Baixada de Jacarepaguá (PROJCONSULT, 2011). 
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 Metodologia de cálculo e resultado para área de disposição de Marapendi, em 

solos arenosos. 

O perfil do subsolo foi elaborado, conforme explicado anteriormente, segundo sondagens 

locadas próximas à área de disposição de Marapendi. O Anexo 3-13 – Volume IV apresenta a 

locação das sondagens na área e suas coordenadas.  

A região da área Marapendi mostra um subsolo predominantemente arenoso, composto de 

areia fina média a medianamente compacta e nível d’água a 4,85 m de profundidade. O Projeto 

consiste em um aterro sem bermas com talude de 1H:3V implantado sobre um aterro de 

conquista com 0,50 m de espessura, executado com sedimento da mesma lagoa. Devido à alta 

resistência do solo, não foi projetado tecido de reforço. Foi considerada uma camada de areia 

de 12,0 m de espessura. O projeto geotécnico encontra-se no Anexo 1-17 – Volume III. 

Os cálculos de recalques imediatos provenientes da imposição de cargas verticais, aterro de 

material dragado, foram efetuados segundo o Modelo de Winkler, que representa o terreno de 

fundação por meio de molas. Segundo o modelo as pressões (q) de contato são proporcionais 

aos deslocamentos ou recalques observados (w). A equação para o cálculo de recalque é:  

wkq v  

A constante de proporcionalidade kv é denominada coeficiente  de mola/recalque. O coeficiente 

adotado foi baseado em valores fornecidos por Terzaghi (1955) (Quadro 3.1.1-14). 
   

Quadro 3.1.1‐14: Coeficientes de recalque – Terzagui (1955). 

Areias  Fofa (kgf/cm³) 
Mediamente 

Compacta (kgf/cm³) 
Compacta (kgf/cm³) 

Faixa de valores  0,6 a 1,9  1,9 a 9,6  9,6 a 32 

Areia acima do Nível 
d’água 

1,3  4,2  16 

Areia submersa  0,8  2,6  9,6 

 
 

 O recalque obtido foi de 0,15 m para um Kv de 5 kgf/cm³ e uma altura de aterro de até 4,0 m. 
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 Metodologia de cálculo e resultado para área de disposição Pedra Panela A e B, 

Ilha e Centro Metropolitano em solos finos. 

A metodologia adotada para o cálculo dos recalques nas áreas de disposição Pedra Panela A e 

B, Centro Metropolitano e Ilha está baseada nos perfis de subsolo cada área, considerando-se 

a espessura da camada de argila de cada local e os parâmetros de compressibilidade dos 

ensaios de campo e laboratório relatados por Baroni (2010) e Almeida (2008). 

Os cálculos de recalques foram realizados segundo a teoria Clássica de adensamento 

unidimensional e seguiram a seguinte sequencia: 

a) Cálculo do recalque total;  

b) Determinação da evolução dos recalques com o tempo; 

c) Cálculo da porcentagem de adensamento; 

d) Definição da ancoragem dos reforços em geossintéticos. 

 

A seguir serão apresentados os resultados dos cálculos de recalque das áreas de disposição 

Pedra Panela A e B, Centro Metropolitano e Ilha. 

 

 Pedra Panela A 

Os perfis são apresentados no Anexo 3-14 e no Anexo 3-15 – Volume IV. Para os estudos de 

recalque foi considerada uma camada de solo mole, com 12 metros de espessura média e 

peso especifico de 12 kN/m3. Esta camada de argila foi dividida em três subcamadas: 1, 2 e 3. 

O Quadro 3.1.1-15 apresenta um resumo dos parâmetros geotécnicos médios para as argilas 

utilizados, baseados no relatório de Almeida, que serviu como base Pedra Panela A. 

Quadro 3.1.1‐15: Parâmetros médios da argila para o cálculo de adensamento – Pedra panela A. 

Cc  OCR  Cv(NA) m2/s  e0 
nat 

(kN/m3) 
Ch (médio) 
(m2/s) 

4,27  2  1,10E‐08  6,12  12,0  1,60E‐08 

 
 

O Projeto consiste em ensacar areia ou silte em tubos geotêxteis tecidos colocados na Área de 

Disposição formando bermas. O ensacamento será feito a partir dos 30 m de distância da 

borda da área de disposição. As alturas das bermas consideradas foram de 1,0 m, 2,0 m e 
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4,0 m, com uma camada de areia superficial de proteção do tubo geotêxtil com espessura de 

30 cm. Antes de iniciar-se o projeto foi projetada também, como indicado no Anexo 3-16 – 

Volume IV, uma camada de areia denominada aterro de conquista de 0,80m de espessura, 

servindo para permitir o acesso nas áreas mais críticas, que apresentam solo muito mole na 

superfície. Devido a baixa resistência do solo, foi projetado um geotêxtil de reforço com 

resistência à tração de 1000 kN/m, distribuído nas zonas de risco de ruptura definidas nos 

estudos de estabilidade. 

Os recalques encontrados para 1 m, 2 m e 4 m foram de: 3,22 m, 3,36 m e 4,35 m, 

respectivamente e as cotas finais do greide obtidas foram -0,62 m, 0,24 m e 1,25 m, 

respectivamente. Este resultado justifica utilizar aterros superiores a 4 m para que depois do 

recalque não fiquem submersos. 

Os cálculos constataram que serão precisos pouco mais de 80 anos para atingir o recalque 

total. A necessidade de acelerar os recalques com drenos verticais dependerá do uso que terá 

a área desses aterros nos próximos 80 anos, e a implantação da drenagem vertical poderá ser 

feita posteriormente.  

 

 Pedra Panela B 

As características geotécnicas do terreno de fundação desta área foram extrapoladas da Pedra 

Panela A, sendo que a única diferença foi a espessura de solo mole considerada. Como visto 

anteriormente, na Pedra Panela A se considerou 12m e na Ilha 6m, de forma conservadora, por 

não se ter estudos no local, foi considerado um valor de 10m para a área de disposição Pedra 

Panela B. 

O Projeto consiste em ensacar areia ou silte em tubos geotêxteis tecidos na Área de 

Disposição, formando bermas como indicado nos desenhos. O ensacamento será feito a partir 

dos 25m de distância da borda da área de disposição. As alturas das bermas variam entre 

1,00 m, 2,00 m e 4,00m, com uma camada de areia superficial de proteção do tubo geotêxtil de 

30 cm. Antes de iniciar-se o projeto foi projetada também, como indicado no Anexo 1-9 – 

Volume III, uma camada de areia denominada aterro de conquista, com 0,80 m de espessura. 

Devido à baixa resistência do solo foi projetada uma geogrelhal de reforço com resistência à 
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tração de 1000 kN/m, distribuída nas zonas de risco de ruptura definidas nos estudos de 

estabilidade. 

Os recalques encontrados para 1 m, 2 m e 4 m foram 2,77 m, 3,33 m e 4,48 m, 

respectivamente e as cotas finais do greide foram -0,17 m, 0,27 m e 1,12 m, respectivamente. 

Este resultado justifica utilizar aterros superiores a 4 m para que depois do desenvolvimento 

dos recalques não fiquem submersos.  

Serão precisos pouco mais de 80 anos, do mesmo modo que em Pedra Panela A, para atingir 

o recalque total. A necessidade de acelerar os recalques com drenos verticais dependerá do 

uso que terá a área desses aterros nos próximos 80 anos, e a implantação da drenagem 

vertical poderá ser feita posteriormente. 

 

 Ilha 

Para a previsão de recalques e tempo de adensamento foram adotados os dados obtidos nas 

sondagens realizadas e os estudos realizados na Gleba F por Baroni (2010). Pela proximidade 

entre a Ilha e a Gleba F, os dados utilizados foram os mesmos e estão resumidos no Quadro 

3.1.1-16. 

 
Quadro 3.1.1‐16: Parâmetros médios de argila para o cálculo de adensamento e recalque – Ilha. 

Cc  Cs  ’vo(kPa)  ’vm  OCR 
Cv(NA) 
m2/s 

e0 
nat 

(kN/m3) 
Ch (médio) 
(m2/s) 

3,37  0,54  14,33  11,01  1,78  3,23E‐08  6,71  11,49  1,49E‐07 

 
 

Como resultado dos estudos realizados, foi definido o projeto geotécnico apresentado no 

Anexo 1-10 e no Anexo 1-9 – Volume III. O projeto consiste em ensacar areia ou silte em 

tubos geotêxteis tecidos na Área de Disposição, formando bermas como indicado no desenho. 

O ensacamento será feito a partir de 10 m de distância da borda da área de disposição. As 

alturas das bermas variam entre 1,0 m, 2,0 m e 4,0 m, com uma camada de areia superficial de 

proteção do tubo geotêxtil de 30 cm. Antes de iniciar-se o projeto foi projetada também, como 

indicado no Anexo 3-16 – Volume IV, uma camada de areia denominada aterro de conquista 

com 0,80 m de espessura. Devido à baixa resistência do solo, foi projetado um reforço com 
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geogrelha com resistência à tração de 1000 kN/m, distribuído nas zonas de risco de ruptura 

definidas nas análises de estabilidade. 

Os recalques encontrados para 1 m, 2 m e 4 m foram 1,75 m, 2,18 m e 2,77 m, 

respectivamente e as cotas finais do greide foram -0,05 m, 0,52 m e 1,9 3m, respectivamente. 

Serão precisos 10 anos para atingir o recalque total. A necessidade de acelerar os recalques 

com drenos dependerá do uso que terão esses aterros nos próximos 10 anos e sua 

implantação poderá ser feita em qualquer época.  

 
 

 Centro Metropolitano 

Os dados para os cálculos de adensamento e recalque foram extraídos dos estudos de Baroni 

(2010), conforme já detalhado no item sobre estabilidade dos taludes. A Figura 3.1.1-20 mostra 

a locação das investigações e do local dos ensaios de onde os parâmetros geotécnicos foram 

obtidos para os estudos da área de disposição do Centro Metropolitano. 

Como resultado dos estudos realizados, foi definido um projeto geotécnico, apresentado no 

Anexo 1-18 – Volume III, que consiste em um aterro com taludes de 1V:3H, com uma berma 

em solo necessária para dar estabilidade ao aterro, como indicado pelos estudos de 

estabilidade. 

A berma foi projetada a partir dos 15 m de distância da borda da Área de Disposição e terá 

uma largura de 20 m, sendo iniciada com um dique de 3 m de crista e 1,10 m de altura, em 

areia com núcleo de argila ou tecido impermeabilizante. Depois dos 20 m será disposto outro 

dique de 1,20 m de altura para dispor o aterro de cobertura final. Devido a baixa resistência do 

solo foi projetado um reforço com geotêxtil ou geogrelha com resistência à tração de 100 kN/m, 

distribuído na zona de risco de ruptura definida pelas análises de estabilidade. 

Foram avaliados os recalques para a berma de 1,10 m e um aterro final de 2,30 m de altura, 

considerando-se também o aterro de conquista de 0,60m. 

Os recalques encontrados para as alturas totais de 1,10 m e 2,30 m foram de 1,14 m e 1,53 m, 

respectivamente e as cotas finais do greide foram 1,06 m e 1,87 m, respectivamente. 
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Serão precisos 10 anos para atingir o recalque total. A necessidade de acelerar os recalques 

com drenos verticais será função da utilização prevista para esses locais nos próximos 10 anos 

e sua implantação poderá ser feita posteriormente.  

 

 Identificação dos processos erosivos e da estabilidade dos solos 

 
Os eventuais processos erosivos e instabilizações de solo na região do projeto podem ser 

classificados de duas formas: naturais e artificiais, estes últimos provocados pela ação humana 

ou pela implantação do projeto. 

Não há processos erosivos naturais identificáveis decorrentes das obras propostas neste 

projeto. De um modo geral, as áreas estão estáveis, recobertas por vegetação e o que se 

observa, ao contrário dos processos erosivos, é o assoreamento das lagoas e canais. Da 

mesma forma, não se observam instabilizações na região. Não há encostas, os terrenos são 

planos e bem protegidos, quando não ocupados por urbanização. As margens são estáveis, 

visto que não há fluxo com velocidade suficiente para provocar desbarrancamentos. 

Quanto aos processos artificiais, o que é passível de ocorrer são processos disparados pela 

ação humana – focos de desmatamento que deixam o solo exposto à ação das intempéries e, 

assim, passíveis de sofrer carreamento, e os eventualmente provocados durante a implantação 

dos aterros.  

Este risco existe, por exemplo, no caso de chuvas fortes que ocorram durante o período de 

implantação dos aterros, antes que estes estejam recobertos pela proteção vegetal e sem 

dispositivos de drenagem superficial. Porém, os impactos podem ser minimizados com a 

adoção de medidas de proteção durante a implantação. Valetas de drenagem provisória e 

barreiras contra o carreamento de sedimentos (“silt fences”) podem ser implantadas, de forma 

a evitar o carreamento de sólidos para dentro das lagoas e canais durante o período 

construtivo. 

Após a conclusão da implantação dos aterros, a proteção superficial – drenagem e cobertura 

vegetal – serão suficientes para evitar o surgimento de focos erosivos. Naturalmente, a boa 

manutenção das obras é fundamental para garantir isso. 
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Quanto à estabilidade dos solos, a implantação dos aterros e dragagem dos canais poderia 

provocar instabilização das margens. Entretanto, conforme abordado anteriormente, os estudos 

de estabilidade realizados ajudaram a definir seções de projeto que apresentam a segurança 

adequada, de forma a garantir que não ocorram rupturas do terreno. Eventualmente, o 

monitoramento geotécnico irá auxiliar na verificação desta meta. 

No que diz respeito à dragagem das lagoas, o risco não seria de instabilização (tendo em vista 

a estabilidade das escavações, conforme mencionado no parágrafo anterior), mas de 

assoreamento, porém reduzido pelas obras de contenção dos rios e redução de emissão de 

esgotos no Complexo Lagunar de Jacarepaguá. É esperado que, após decorrido um certo 

prazo, tenha ocorrido alguma deposição de sedimentos, provenientes de toda a bacia de 

contribuição do Complexo Lagunar. A influência das áreas de disposição, neste caso, seria 

pequena. 

 
 

 Caracterização geomorfológica e pedológica, com destaque para as unidades de conservação, rios, 

drenagens e tipos de solo 

 

Geomorfologia e Dinâmica de Relevo 

i. Metodologia 

 
O diagnóstico referente à geomorfologia e dinâmica de relevo e movimentos de massa da 

Bacia Hidrográfica de Jacarepaguá foi elaborado com base em dados bibliográficos, 

mapeamentos publicados e vistorias de campo. As cartas geomorfológicas produzidas pelo 

Serviço Geológico do Brasil (Projeto Rio de Janeiro, escala 1:250.000 – CPRM, 2000), serviram 

como base no diagnóstico, que foi executado a partir da construção dos níveis taxonômicos 

para definição das Unidades de Mapeamento (Anexo 3-2 – Volume IV - Mapa de 

Geomorfologia). As informações pré-existentes foram sistematizadas e atualizadas para escala 

de mapeamento adequada através das observações dos levantamentos campo, realizados em 

agosto de 2012, e de estudos específicos realizados na área.  

O estudo geomorfológico visa identificar, caracterizar e mapear as unidades de relevo 

homólogas, levando em consideração tanto os aspectos descritivos, associados à geometria 
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das formas de relevo, quanto os aspectos morfodinâmicos e também os condicionantes 

geobiofísicos que geram a evolução do relevo ao longo do tempo geológico.  

A geomorfologia da Bacia Hidrográfica de Jacarepaguá foi caracterizada considerando-se os 

aspectos morfológicos e morfométricos (declividade das encostas, densidade de drenagem e 

amplitude topográfica), bem como a dinâmica dos processos geomorfológicos, ocorrência de 

processos erosivos e movimentos de massa e suscetibilidade à erosão, levando-se em conta 

os materiais litológicos e as estruturas identificadas no estudo geológico.  

As unidades geomorfológicas regionais representam formas de relevo homólogas – conjunto 

de caracteres geomorfológicos, topográficos e climáticos semelhantes – que definem uma 

região geográfica.  

 

ii. Condicionantes de Formação de Relevo 

 
Levantamentos bibliográficos indicam uma série de metodologias para a definição dos táxons 

geomorfológicos. Uma série de autores e estudos específicos definem condicionantes a partir 

de macroescalas, passando por mesoescalas, até atingirem microescalas. Propostas 

metodológicas podem ser encontradas em trabalhos de Ross (1990, 1992,1994), Ab’Saber 

(1969), Mercejakov & Guerasimov (1968), Demek (1967), Radam Brasil (1983), Tricart (1972, 

1992), CPRM (2000) e IBGE (2009).  

A obtenção das formas de relevo do Mapa de Geomorfologia da Bacia Hidrográfica de 

Jacarepaguá é produto das condicionantes descritas ao longo do texto deste relatório, que 

seguem observações dos estudos supracitados, buscando definir as classes e os fatores de 

construção da fisionomia mapeada. 

 

 1º Nível Taxonômico: Condicionantes Morfoestruturais 

A análise dos condicionantes morfoestruturais é importante como base para a 

compartimentação do relevo. Esta compartimentação baseia-se na interrelação dos fatores 

geológicos e geomorfológicos, considerando-se o arranjo litoestrutural que compreende a 

orientação e o direcionamento dos lineamentos estruturais dos pacotes rochosos, a relação 
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dos padrões e hierarquia da drenagem com a litologia local, bem como a forma e o 

posicionamento topográfico dos modelados e a natureza das formações superficiais. 

O cenário geomorfológico visualizado em toda extensão do estado do Rio de Janeiro foi e 

continua sendo modelado por esforços tectônicos distensivos e compressivos, além da atuação 

das oscilações climáticas (PENCK, 1953; KING, 1956; BIGARELLA & MOLSINHO, 1965; 

BIGARELLA et al., 1965), principalmente durante os últimos 65.5 Ma (do final do Cretáceo  ao 

Quaternário), tendo sido formado pela junção de características morfoestruturais e 

morfotectônicas.  

A morfoestrutura é caracterizada como sendo as formas de relevo, ou modelado de relevo, cuja 

formação esteve extremamente vinculada à influência da estrutura geológica local e de acordo 

com a sua gênese. Já a morfotectônica diz respeito ao modelado de relevo que ainda está em 

processo contínuo de formação e desenvolvimento, cuja paisagem é processada sob controle 

tectônico ativo ou de neotectônica (MOURA & MELLO, 1996; MOURA, 2001).   

Na área de estudo, as Unidades Morfoestruturais existentes são: o Cinturão Orogênico do 

Atlântico e as Bacias Sedimentares Cenozoicas.  

O Cinturão Orogênico do Atlântico compreende um conjunto diversificado de rochas 

metamórficas e ígneas de idade pré-cambriana a eopaleozoica. Essas rochas, incluídas na 

Faixa de Dobramentos Ribeira, foram submetidas a diferentes ciclos orogênicos, culminando, 

no final do Proterozoico, com o Evento Brasiliano (HEILBRON et al., 1995). Ele pode-se 

subdividir nas seguintes unidades morfoesculturais: Maciços Costeiros e Interiores; Maciços 

Alcalinos Intrusivos; Superfícies Aplainadas nas Baixadas Litorâneas; Escarpas Serranas; 

Planaltos Residuais; Depressões Interplanálticas; Depressões Interplanálticas com 

Alinhamentos Serranos Escalonados.  

Já as Bacias Sedimentares Cenozoicas correspondem a rochas sedimentares, pouco 

litificadas, de idade eocenozoica, e sedimentos inconsolidados, neocenozoicos. Elas podem 

ser subdivididas nas seguintes unidades morfoesculturais: Tabuleiros de Bacias Sedimentares; 

Planícies Fluvio-marinhas (Baixadas) e Planícies Costeiras.  
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 2º Nível Taxonômico: Condicionantes Morfoesculturais 

Enquanto a caracterização da morfoestrutura atende a uma perspectiva regional e está ligada à 

questão geradora, ou seja, aos aspectos geotectônicos, a morfoescultura é caracterizada como 

sendo uma superfície gerada sobre uma ou várias estruturas geológicas sempre pela ação 

externa (clima, ventos, águas, tempo de exposição), atrelando processos/agentes intempéricos 

com processos/agentes pedogenéticos na gênese do relevo (agentes morfogenéticos) 

(MOURA, 2001). A morfoescultura é o segundo nível hierárquico da classificação do CPRM, 

2000 e que corresponde às Regiões Geomorfológicas do Manual Técnico de Geomorfologia 

(IBGE, 2009). 

 
 

 

 

 

Figura 3.1.1‐37: Unidades Morfoesculturais do Estado do Rio de Janeiro. 

Fonte: CPRM (2000). 

Área de Estudo 

Legenda: 
  MACIÇOS COSTEIROS E INTERIORES 
1.1 Maciço Pedra Branca1.2 Maciço da Tijuca 
 
  PLANÍCIES FLÚVIO‐MARINHAS 
9.2 Baixada de Jacarepaguá 
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Conforme a Figura 3.1.1-37, os Domínios Morfoesculturais localizados na Bacia Hidrográfica de 

Jacarepaguá são assim caracterizados:  

 

a) Unidade Morfoescultural: Maciços Costeiros e Interiores  

Essa unidade morfoescultural compreende um conjunto de maciços montanhosos 

relativamente alinhados sob direção WSW-ENE, estando situados em meio às baías e 

baixadas litorâneas. Conforme Almeida & Carneiro (1998), os maciços costeiros são 

remanescentes de uma antiga borda meridional do graben da Guanabara, outrora inserida no 

Planalto Atlântico (no Paleoceno) e que foi intensamente erodida pelo recuo da escarpa da 

Serra do Mar, originada junto à Falha de Santos. Caracterizam-se por gradientes muito 

elevados e os topos aguçados e/ou arredondados (pontões rochosos do tipo “pão de açúcar”) 

ou ainda em cristas alinhadas. Apresentam densidades de drenagem altas a muito altas. O 

padrão de drenagem é, geralmente, dendrítico e centrífugo, podendo ser treliça. 

Apesar de essas unidades apresentarem um alto potencial de vulnerabilidade a eventos de 

erosão e movimentos de massa, esses eventos geralmente não são expressivos, devido à 

preservação da área com a manutenção da cobertura florestal existente. O incremento do 

cultivo de banana nas baixas encostas de diversos maciços, principalmente os situados no 

litoral sul-fluminense, assim como a pressão urbana empreendida sobre os maciços da Tijuca e 

da Pedra Branca, podem gerar movimentos de massa (CPRM, 2000). 

 

b) Unidade Morfoescultural: Planícies Flúviomarinhas (Baixadas) 

Essa unidade morfoescultural compreende um conjunto de baixadas aluviais, planícies 

fluviomarinhas e fluviolagunares, caracterizadas por uma sedimentação de interface entre 

ambientes continentais e marinhos ou transicionais, resultante do período de regressão 

marinha subsequente ao máximo transgressivo holocênico. 

A Figura 3.1.1-38 dispõe espacialmente as unidades supracitadas, sendo a) Unidade 

Morfoescultural Maciços Costeiros e Interiores e b) Unidade Morfoescultural das Planícies 

Flúviomarinhas. 
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Figura 3.1.1‐38: Morro da Panela, 1960 

Fonte: Facebook Jacarepaguá e Barra Antigo. 

 

 3º Nível Taxonômico: Unidades Geomorfológicas 

As Unidades Geomorfológicas correspondem aos Sistemas de Relevo Principais, sendo 

considerado o terceiro nível taxonômico conforme metodologias de padronização de 

Mapeamento Geomorfológico de CPRM (2000) e IBGE (2009). Elas são definidas como um 

arranjo de formas altimétrica e fisionomicamente semelhantes em seus diversos tipos de 

modelados. A geomorfogênese e a similitude de formas podem ser explicadas por fatores 

paleoclimáticos e por condicionantes litológicas e estruturais. Cada unidade geomorfológica 

evidencia seus processos originários, formações superficiais e tipos de modelados 

diferenciados dos demais. O comportamento da drenagem, seus padrões e anomalias são 

tomados como referencial à medida que revelam as relações entre os ambientes climáticos 

atuais ou passados e as condicionantes litológicas ou tectônicas (IBGE, 2009). 

 

A 
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Figura 3.1.1‐39: Unidades Geomorfológicas do Estado do Rio de Janeiro. 

Fonte: CPRM (2000). 

Área de Estudo
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Conforme a Figura 3.1.1-39 as Unidades Geomorfológicas localizadas na Bacia Hidrográfica de 

Jacarepaguá são assim caracterizadas:  

 

a) Unidade Geomorfológica Maciço da Tijuca 

A Unidade Geomorfológica do Maciço da Tijuca é em um maciço montanhoso, que ocorre 

próximo ao litoral e caracteriza-se por alinhamentos de cristas de direção WSW-ENE. Seus 

pontos mais elevados são: o Pico da Tijuca – 1.021 m e o Pico do Papagaio – 989 m. 

Apresenta-se em meio às baixadas fluviomarinhas e o litoral e divide as zonas sul, norte e 

oeste do município do Rio de Janeiro, atuando como zona dispersora de águas entre as 

Baixadas da Guanabara e de Jacarepaguá.  

O Maciço da Tijuca está localizado numa região de intenso uso antrópico desordenado e 

muitas vezes ilegal (Figura 3.1.1-40) e, por esta razão, enfrenta sérios problemas ambientais 

que muitas vezes terminam como tragédias humanas também. Destacam-se, nesse contexto: a 

erosão e ocupação das encostas e os consequentes movimentos de massa em virtude da 

fragilidade criada, além do assoreamento dos rios e a perda de qualidade ambiental.  

 

Figura 3.1.1‐40: Comunidade da Rocinha. 

Foto: Vitor Rodrigues 2012. 

 
Sabe-se ainda que a referida unidade geomorfológica apresenta um alto potencial de 

vulnerabilidade a eventos de erosão e movimentos de massa, sendo tais eventos 
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documentados em todos os setores do maciço. Como os eventos extremos de 1966/67 e 1988 

(Figura 3.1.1-41a), que foram registrados nas bacias dos rios da Carioca e Maracanã (MEIS & 

SILVA, 1967) e, o evento pluvial crítico de 1996, que foi registrado nas bacias dos rios Quitite e 

Papagaio, em Jacarepaguá (CRUZ et al., 1998; GUIMARÃES et al., 1998) (Figura 3.1.1-41b).  

 

Figura 3.1.1‐41: Deslizamento no evento extremo de 1966‐1967: (A) bacia do rio Papagaio; (B) bacia do rio Quitite. 

Fonte:http://www.uel.br/prograd/maquinacoes/art_5.html(TV Globo) e Escorregamento Quitite, 1996 

Fonte: Fernandes e Amaral, 1996 in Hurtado Espinoza, Liset Oriana, 2010. 

 

b) Unidade Geomorfológica Maciço Pedra Branca 

A Unidade Geomorfológica da Pedra Branca é um maciço de características semelhantes ao 

Maciço da Tijuca. Também está localizado próximo ao litoral e em meio a Baixadas 

Fluviomarinhas, possui como ponto culminante o Pico da Pedra Branca – 1.024m. Situa-se na 

zona oeste e atua como zona dispersora de águas entre as baixadas de Sepetiba e 

Jacarepaguá. Está sustentado, em grande parte, por rochas graníticas ou granitóides, 

conferindo um aspecto dômico em sua porção central, com padrão de drenagem dendrítico e 

centrífugo e densidade alta (COSTA, 1984). Sua porção sudoeste consiste num extenso 

alinhamento de direção SW-NE, que atinge diretamente o oceano Atlântico, junto às 

localidades de Grumari e Barra de Guaratiba.  

A) B)
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A unidade apresenta um alto potencial de vulnerabilidade a eventos de erosão e movimentos 

de massa, tais como os já documentados na bacia do Rio Grande durante o evento pluvial 

extremo de 1996 (PORTO JR. et al., 1997). Tais eventos são desencadeados também pela 

degradação da cobertura vegetal decorrente da forte pressão urbana a que o maciço é 

submetido, principalmente em suas vertentes leste (expansão da malha urbana de 

Jacarepaguá) e norte (expansão da malha urbana de Bangu e Campo Grande). Nesta, a 

cobertura florestal foi completamente substituída por cobertura de gramíneas (CPRM, 2000). 

 

c) Unidade Geomorfológica Baixada de Jacarepaguá 

A Unidade Geomorfológica Baixada de Jacarepaguá (Figura 3.1.1-42) consiste numa área de 

acumulação fluviomarinha circundada pelos maciços costeiros da Tijuca e da Pedra Branca. 

Esta baixada foi originada a partir da ancoragem de duas ilhas-barreiras entre as pontas do Joá 

e da Prainha durante dois períodos de transgressão marinha no Holoceno (MAIA et al.,1984).  

Os cordões arenosos formados isolaram, à sua retaguarda, extensos corpos lagunares, que 

sofreram um progressivo processo de colmatação durante o período regressivo recente. Tais 

cordões representam dois períodos diferentes na evolução do litoral, sendo a área por onde 

passa a Av. Sernambetiba o cordão arenoso mais recente ocupado pela lagoa de Marapendi, e 

o cordão arenoso mais antigo, formado durante o máximo transgressivo, por onde passa a Av. 

das Américas, ocupado pelas lagoas da Tijuca, Camorim e Jacarepaguá.  
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Figura 3.1.1‐42: Trecho da Baixada de Jacarepaguá e Barra da Tijuca, 1970.  

Fonte: Facebook Jacarepaguá e Barra Antigo. 

 
O processo de colmatação dessas lagunas expôs extensas planícies fluvio-lagunares ao seu 

redor. Os cordões arenosos e os sistemas fluvio-lagunares caracterizam a paisagem da Barra 

da Tijuca.  

A planície  da Baixada de Jacarepaguá, onde está situado o bairro homônimo, é caracterizada 

por uma extensa superfície colúvio-aluvial, que se delimita bruscamente com as vertentes 

íngremes dos maciços da Tijuca e da Pedra Branca. Toda a rede de drenagem deságua na 

lagoa de Jacarepaguá, destacando-se o rio do Anil, que drena o Maciço da Tijuca, e o rio 

Grande, que drena o Maciço da Pedra Branca. Todavia, são os corpos lagunares que sofrem o 

processo de degradação mais intenso na região, devido ao lançamento de grandes 

quantidades de esgoto e detritos, associado à baixa capacidade de renovação de suas águas 

(CPRM, 2000). 

A Figura 3.1.1-43 dispõe espacialmente as unidades supracitadas, sendo a) Unidade 

Geomorfológica Maciço da Tijuca, b) Unidade Geomorfológica Maciço Pedra Branca e c) 

Baixada de Jacarepaguá. 
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Figura 3.1.1‐43: Barra da Tijuca, 2010. 

Fonte: Facebook Jacarepaguá e Barra Antigo. 

 

iii. Unidades de Mapeamento Geomorfológico na AII 

 
As Unidades de Mapeamento Geomorfológico neste estudo buscam definir a menor unidade 

mapeável, sendo ela uma superfície homogênea resultante de processos específicos. As 

principais feições geomorfológicas na Bacia Hidrográfica de Jacarepaguá (Figura 3.1.1-44) 

serão descritas a seguir, tomando como pressuposto a definição do Tipo de Relevo (CPRM, 

2000) e Modelado (IBGE, 2009). O resumo e as correspondências encontram-se no Quadro 

3.1.1-17. 

Para a definição das classes, foi avaliada toda a construção dos níveis taxonômicos e mais 

especificamente a proposta de Ab'Saber (1969), que define a fisiologia da paisagem como seu 

terceiro e último nível de investigação geomorfológica. Segundo o autor, a fisiologia da 

paisagem é centrada na aferição da dinâmica atual, que constrói ao longo do tempo as formas 

do relevo e desenvolve os tipos de solos, bem como de toda a funcionalidade da paisagem 

natural. Na relação de dependência mútua entre os diversos componentes da natureza, a 

fisiologia ou funcionalidade ou dinâmica que atua nas formas do relevo é sinergicamente 

atuante em todas as demais componentes do estrato geográfico, em um processo de interação 

A 

C 
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mútua e permanente, variando, entretanto, de intensidade ao longo do tempo e do espaço 

físico-territorial. 

 
Figura 3.1.1‐44: Distribuição das Unidades de Mapeamento na Bacia Hidrográfica de Jacarepaguá. 

Fonte: Imagem Google Earth com elevação de terreno (2012). 

 

 Relevos de Agradação ou Deposição 

Os Relevos de Agradação ou Deposição são produtos de material residual depositado, 

resultante de processos morfodinâmicos pretéritos e atuais. Na AII do empreendimento (Bacia 

Hidrográfica de Jacarepaguá), as tipologias de agradação mapeadas são: Planície Marinha 

(APm), Planície Flúvio-Lagunar (APfl) e a Planíce Colúvio-Alúvio-Marinha (APcm) (Figura 

3.1.1-45). 

Maciço Pedra Branca

Planície Colúvio-
Alúvio-Marinha 

Planície Marinha 

Maciço da Tijuca

Planície Flúvio-Lagunar 
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Figura 3.1.1‐45: Relevos de Agradação na AII ‐ Recreio, 1970.  

Fonte: Facebook Jacarepaguá e Barra Antigo. 

 

a) Planície Marinha 

A Planície Marinha corresponde a cordões arenosos originários em praias quaternárias 

pleistocênicas e holocênicas. É caracterizada por superfícies subhorizontais resultantes do 

processo de transgressão e regressão marinha, possuem amplitudes inferiores a 20 metros 

geradas por processos de sedimentação marinha e/ou eólica, com padrão de drenagem 

paralelo. Na AII, está associada aos depósitos eólicos-litorâneos e aos depósitos 

flúviomarinhos com ocorrência de espodossolos. São áreas com alta susceptibilidade à 

contaminação e poluição do lençol freático, que se encontra, via de regra, próximo à superfície 

e livre. 

 

b) Planície Flúvio-lagunar 

A Planície Flúvio-Lagunar caracteriza-se por extensos terrenos alagados, que consistem em 

sedimentos de origem lagunar resultantes de paleolagunas colmatadas. Destacam-se por 

serem superfícies planas, mal drenadas e com lençol freático subaflorante. Na AII ocorrem 

APm

APfl
APcm 
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potencialmente em áreas de Depósitos Flúvio-Lagunares e Colúvio-Aluvionares, onde 

destacam-se os organossolos e neossolos. Em virtude da grande alteração do uso do solo na 

região, grande parte desta feição está descaracterizada pelos processos de abertura de canais, 

para facilitar a drenagem para o aproveitamento urbano. 

 

c) Planície Colúvio-Alúvio-Marinha 

É comportada por terrenos argilo-arenosos das baixadas. São superfícies subhorizontais com 

gradientes extremamente suaves e convergentes à linha de costa, de interface com sistemas 

deposicionais continentais e marinhos. Consistem em terrenos mal drenados com padrão 

meandrante, resultantes de uma sequência de eventos transgressivos e regressivos, estando 

associada aos Depósitos Colúvio-Aluvionares. Essas variações do nível do mar marcaram 

períodos cíclicos de erosão e sedimentação dos depósitos continentais e marinhos, que 

modelaram a atual morfologia da região. 

 

 Relevos de Degradação ou Erosão 

Os Relevos de Degradação ou Erosão são aqueles cujas formas são produtos de processos 

erosivos pretéritos e atuais. Na AII do Projeto, esta tipologia de degradação corresponde aos 

Maciços Costeiros e Interiores da Pedra Branca e da Tijuca. 

Segundo Asmus & Ferrari (1978) os maciços costeiros, como os da Tijuca e da Pedra Branca, 

consistem em blocos soerguidos durante o Cenozoico, paralelamente ao front escarpado das 

cadeias montanhosas das serras do Mar e da Mantiqueira. Conforme Almeida & Carneiro 

(1998), os maciços costeiros são remanescentes de uma antiga borda meridional do gráben da 

Guanabara, antes inserida no planalto Atlântico (no Paleoceno) e que foi intensamente erodida 

pelo recuo da escarpa da Serra do Mar, originada junto à falha de Santos. 

Os maciços costeiros apresentam suas vertentes íngremes, por vezes rochosas, 

frequentemente recobertas por depósitos de tálus e colúvios e atingem diretamente a linha de 

costa por meio de pontões rochosos ou as baixadas flúviomarinhas e flúviolagunares em 

abruptas rupturas de declive. Os gradientes são muito elevados e os topos são aguçados e 

arredondados (pontões rochosos do tipo “pão de açúcar”) ou em cristas alinhadas. Apresentam 
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densidades de drenagem altas a muito altas. O padrão de drenagem é, geralmente, dendrítico 

e centrífugo, podendo ser treliça (CPRM, 2002). 

 

a) Maciços Costeiros e Interiores - Maciço Pedra Branca 

O Maciço da Pedra Branca (Figura 3.1.1-46), com uma área de cerca de 150 km², é formado 

por um conjunto de rochas gnáissicas e graníticas de composições, idades e estilos estruturais 

distintos, geradas e/ou retrabalhadas durante a Orogênese Brasiliana. Possuiu vertentes 

escarpadas e recobertas por manto coluvionar de espessura variada, formando diversos vales.  

Costa (2002) define o relevo do maciço como moderado à fortemente escarpado, de encostas 

convexas a retilíneas e com vales em forma de V (típico de calhas fluviais esculpidas em áreas 

montanhosas, com vertentes predominantemente simétricas).  

Em estudos realizados por Xavier da Silva & Nadja (2002), os resultados apontam que o 

maciço apresenta-se bastante vulnerável, tanto quanto à ocorrência de movimentos de massa, 

quanto a eventos antrópicos como incêndios e desmatamento, além da expansão urbana 

desordenada. No tocante aos movimentos de massa, as áreas apontadas com altíssimo risco 

são correspondentes às vertentes, especialmente norte e nordeste, que se caracterizam por 

serem predominantemente côncavo-retilíneas e retilíneas-retilíneas com gradientes entre 25º e 

45º e altimetria variada.  

Além destas características, figuram a proximidade com a rede viária, áreas desmatadas e de 

solos argissolos vermelho-amarelo em associação com neossolos litólicos originados da 

decomposição de sienogranitos e gnaisses. 
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Figura 3.1.1‐46: Prainha – Maciço da Pedra Branca. 

Foto: Fernanda Teixeira, 2011. 

 

No tocante aos processos erosivos, a área é sujeita a escorregamentos, principalmente nos 

vales, conforme evento na cabeceira do Rio Grande, durante as já citadas chuvas de 1966, que 

também culminaram no Escorregamento Quitite-Papagaio, no Maciço da Tijuca. 

 

b) Maciços Costeiros e Interiores - Maciço da Tijuca 

O Maciço da Tijuca (Figura 3.1.1-47) concentra uma área de cerca de 130 km² e se caracteriza 

por alinhamentos de cristas de direção WSW – ENE e pela ocorrência de biotita-plagioclásio 

gnaisse, microlina gnaisse, leptinito/granito e granodiorito, de idade Proterozoica Inferior 

(BRITO, 1981). Na região do Maciço da Tijuca, destacam-se as elevações rochosas de grande 

interesse turístico, tais como o Pão de Açúcar, o Corcovado, o Pico Dois Irmãos e a Pedra da 

Gávea e, no tocante aos solos, os principais tipos encontrados são os argissolos e latossolos, 

que uma vez desprotegidos aumentam muito o potencial da área para eventos de erosão. Se 

associados a condições de relevo com grande gradiente de declividade, podem culminar em 

grandes eventos de escorregamentos. 

Área do Maciço Pedra Branca
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Figura 3.1.1‐47: Maciço da Tijuca.  

Foto: Fernanda Teixeira, 2011. 

 

No Maciço da Tijuca, o relevo é caracterizado por vertentes escarpadas e encostas íngremes 

na parte mais elevada, inclusive com exposição de afloramentos rochosos, e por trechos de 

declividades bastante suaves principalmente nas áreas de confluência de cursos d'água.  

A ocorrência de movimentos de massa e processos erosivos  da área é representada 

essencialmente pela relação dos usos antrópicos, no sentido da degradação das áreas de 

floresta, com as características naturais, que são potenciais para eventos de escorregamento, 

principalmente quando da ocorrência de eventos de precipitação intensa. Uma vez ocorrido o 

movimento, a área continua contribuindo para a instabilidade do terreno, já que a exposição 

dos solos ou de superfícies rochosas favorece a produção de escoamento e erosão superficial, 

o que inibe a reposição ou fixação de nutrientes para ativar o processo de revegetação natural 

(ROCHA LEÃO et al., 1996). 

Quadro 3.1.1‐17: Divisão Geomorfológica da AII. 

Unidade 
morfoestrutural 

Unidade 
Morfoescultural 

Unidades 
geomorfológicas 

Tipo de relevo 
Sistemas de relevo 

Subordinados 
(unidades de mapeamento) 

Sigla 

Bacias 
Sedimentares 
Cenozoicas 

Planícies Flúviomarinhas 
Baixada de 

Jacarepaguá 

Agradação Planície Marinha  Apm 

Agradação Planície Flúviolagunar  Apfl 

Agradação 
Planície Colúvio‐Alúvio‐

Marinha 
Apcm 

Cinturão 
Orogênico do 
Atlântico 

Maciços Costeiros e 
Interiores 

Maciço Pedra 
Branca 

Degradação 
Maciços Costeiros e Interiores 

Maciço Pedra Branca 
MCi_pb 

Maciço da Tijuca Degradação 
Maciços Costeiros e Interiores 

Maciço da Tijuca 
MCi_ti 

 

Área do Maciço da Tijuca 
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Pedologia e Dinâmica dos Solos 

i. Metodologia 

 
Os métodos de trabalho de escritório e de campo, e os critérios para identificação e distinção 

das classes de solos, serão a seguir descritos de maneira sucinta, sendo que informações mais 

pormenorizadas poderão ser obtidas nas seguintes publicações da Embrapa: Critérios para 

distinção de classes de solos e de fases de unidades de mapeamento - normas em uso pelo 

CNPS (EMBRAPA, 1988a: EMBRAPA, 2006); Definição de horizontes e camadas do solo 

(EMBRAPA, 1988b; EMBRAPA, 2006); Procedimentos Normativos de Levantamentos de Solos 

(EMBRAPA, 1995); Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 2006).  

Preliminarmente, foram efetuados o levantamento e análise do material básico disponível com 

relação às características dos solos e seus fatores de formação, especialmente geologia, 

relevo e clima. Esta etapa teve como material básico os trabalhos do Projeto Rio de Janeiro na 

escala 1:500.000 (CPRM, 2000). Também foram utilizadas imagens do satélite LANDSAT 5 

TM, levantamentos da Fundação CIDE e o Levantamento de Solos do Estado do Rio de 

Janeiro (EMBRAPA, 2001). 

Os levantamentos de Solos foram desenvolvidos com base nas informações contidas em 

trabalhos existentes já realizados. Os estudos específicos para classificação de solos 

basearam-se na morfologia de perfis e comparações com levantamentos preexistentes para a 

cobertura pedológica da região. Foram utilizados os conceitos para reconhecimento e 

classificação de horizontes diagnósticos, grupamentos de textura e de fases das unidades de 

mapeamento de solos (de relevo, pedregosidade, rochosidade e vegetação). 

No Mapa de Solos da AII do Projeto (Anexo 3-17 – Volume IV), adicionalmente, atualizaram-

se as nomenclaturas e os símbolos das unidades de mapeamento, de acordo com o Sistema 

Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 2006).  

 

ii. Critérios para distinção de Classes de Solo 

 
A seguir, de forma sucinta, são apresentados os principais atributos diagnósticos, conceitos e 

fases usados para o mapeamento dos solos da AII do Projeto. 
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 Atributos Diagnósticos 

Para a subdivisão das classes de solos em níveis categóricos mais baixos, utilizam-se os 

atributos relacionados no Quadro 3.1.1-18. 

Quadro 3.1.1‐18: Atributos Diagnósticos. 

ATRIBUTOS DESCRIÇÃO 

Atividade da Fração Argila Refere-se à capacidade de troca de cátions (valor T) da fração mineral. Atividade alta (Ta) 
designa valor igual ou superior a 27cmolc/kg de argila e atividade baixa (Tb), valor inferior a 
esse, após correção referente ao carbono. Para essa distinção, é considerada a atividade 
das argilas no horizonte B, ou no C quando não existe B. 

Caráter Distrófico Especifica solos com saturação por bases (valor V) inferior a 50%. Para essa distinção, é 
considerada a saturação por bases no horizonte B, ou no C quando não existe B. 

Caráter Eutrófico Especifica distinção de solos com saturação igual ou superior a 50%. Para esta distinção é 
considerada a saturação por bases no horizonte B, ou no C quando não existe B. 

Caráter Álitico Expressa saturação por alumínio igual ou superior a 50%. 

Apresentam no horizonte B ou C argila de atividade ≥ 20 cmol c/kg de argila, sem correção 
para carbono, e alto conteúdo de alumínio extraível Al3+ ≥ 4 cmol/kg de solo), além de 
apresentar saturação por alumínio ≥ 50% e/ou saturação por bases < 50%.  

Caráter Alumínico Refere-se aos solos que se encontram em estado dessaturado e caracterizado por 
atividade da argila < 20 cmolc/kg de argila, sem correção para carbono, além de apresentar 
teor de alumínio extraível ≥ 4 cmolc/kg de solo e saturação por alumínio ≥ 50% e/ou 
saturação por bases < 50%, na maior parte dos horizontes B ou C. 

Caráter Salino Refere-se à presença de sais mais solúveis em água fria que o sulfato de cálcio (gesso), 
em quantidades que interferem com a maioria das culturas, expresso por condutividade 
elétrica do extrato de saturação (a 25°C) igual ou maior que 4mS/cm. 

Caráter Sálico Presença de sais mais solúveis em água fria que o sulfato de cálcio (gesso) em 
quantidades tóxicas para a maioria das culturas, expressa por condutividade elétrica do 
extrato de saturação  7 dS/m (a 25 C) em alguma época do ano. 

Caráter Solódico Refere-se a valores de saturação por sódio entre 6 e 15%, encontrados em algum 
horizonte nos primeiros 150cm do solo. 

Caráter Sódico Quando horizontes ou camadas apresentam saturação por sódio na CTC  15% 

Caráter Plíntico Usado para distinguir solos que apresentam plintita em quantidade ou espessura 
insuficientes para caracterizar horizonte plíntico em um ou mais horizontes, em algum 

ponto da seção de controle que defina a classe. O horizonte com caráter plíntico deve 
apresentar plintita em quantidade mínima de 5% por volume. 

Caráter Concrecionário Termo usado para definir solos que apresentam petroplintita na forma de nódulos ou 
concreções ferruginosas em um ou mais horizontes dentro da seção de controle que defina 
a classe em quantidade e/ou espessura insuficientes para caracterizar horizonte 
concrecionário. 

Caráter Litoplíntico Usado para definir solos que apresentam petroplintita na forma contínua e consolidada em 
um ou mais horizontes em algum ponto da seção de controle que defina a classe, em 
quantidade e espessura insuficientes para caracterizar horizonte litoplíntico. 

Caráter Flúvico Usado para solos formados sob forte influência de sedimentos de natureza aluvionar, que 
apresentam um dos seguintes requisitos: 

1 - Distribuição irregular (errática) do conteúdo de carbono orgânico em profundidade, não 
relacionada a processos pedogenéticos; e/ou 

2 - Camadas estratificadas em 25% ou mais do volume do solo. 

Caráter Argilúvico Usado para distinguir solos que têm concentração de argila no horizonte B, expressa por 
gradiente textural (B/A) igual ou maior que 1,4 e/ou iluviação de argila evidenciada pela 
presença de cerosidade moderada ou forte e/ou presença no “sequum” de horizonte E 
sobrejacente a horizonte B (não espódico), dentro da seção de controle que defina a 

classe. 

Caráter Plânico Usado para distinguir solos intermediários com Planossolos, ou seja, com horizonte 
adensado e permeabilidade lenta ou muito lenta, cores acinzentadas ou escurecidas, 
neutras ou próximo delas, ou com mosqueados de redução que não satisfazem os 
requisitos para horizonte plânico, exclusive horizonte com caráter plíntico. 
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ATRIBUTOS DESCRIÇÃO 

Caráter Coeso Usado para distinguir solos com horizontes pedogenéticos subsuperficiais adensados, 
muito resistentes à penetração da faca e muito duros a extremamente duros quando secos, 
passando a friáveis ou firmes quando úmidos. Uma amostra úmida quando submetida à 
compreensão, deforma-se lentamente, ao contrário do fragipã, que apresenta 
quebradicidade (desintegração em fragmentos menores). Estes horizontes são de textura 
média, argilosa ou muito argilosa e, em condições naturais, são geralmente maciços ou 
com tendência a formação de blocos. São comumente encontrados entre 30 cm e 70 cm 
da superfície do solo, podendo prolongar-se até o Bw ou coincidir com o Bt, no todo ou em 
parte. Uma amostra de horizonte coeso, quando seco, desmancha-se ao ser imersa em 
água. Critério derivado de Jacomine (2001) e Ribeiro (2001) 

Caráter Lítico Refere-se à presença de material mineral extremamente resistente subjacente ao solo 
(exclusive horizontes petrocálcico, litoplíntico, concrecionário, duripã e fragipã), cuja 
consistência é de tal ordem que mesmo quando molhado torna a escavação com a pá reta 
impraticável ou muito difícil e impede o livre crescimento do sistema radicular e circulação 
da água, que é limitado às fraturas e diáclases que por ventura ocorram. Tais materiais são 
representados pela rocha sã e por rochas muito fracamente alteradas (R), de qualquer 
natureza (ígneas, metamórficas ou sedimentares), ou por rochas fraca a moderadamente 
alteradas (RCr, CrR). 

Este conceito ainda carece de detalhamento para melhor definição, quando aplicado a 
material de rocha fracamente alterado, rochas sedimentares, e algumas metamórficas, que 
apresentem forte fissilidade em função de planos de acamamento, diaclasamento ou 
xistosidade. 

Caráter Crômico Refere-se à predominância, na maior parte do horizonte B, excluído o BC, de cores 
(amostra úmida) conforme definido a seguir: 

1) matiz 5YR ou mais vermelho, com valores iguais ou maiores 

que 3 e cromas iguais ou maiores que 4; ou 

2) matiz mais amarelo que 5YR, valores 4 a 5 e cromas 3 a 6. 

 

Caráter Ebânico Diz respeito à dominância de cores escuras, quase pretas, na maior parte do horizonte 
diagnóstico subsuperficial com predominância de cores: 

1 - para matiz 7,5 YR ou mais amarelo: 

a) cor úmida: valor <4 e croma < 3 

b) cor seca: valor <6 

2 - para matiz mais vermelho que 7,5YR: 

a) cor úmida: preto ou cinzento muito escuro (Munsell) 

b) cor seca: valor <5 

Caráter Dúrico Utilizado para caracterizar horizontes com cimentação forte tais como duripã e orstein e 
outros horizontes com cimentação forte que não se enquadrem na definição de horizontes 
litoplíntico e petrocálcico. Não obstante, horizontes com cimentação forte em solos dos 
tabuleiros costeiros, que não se enquadram nas definições de duripã ou ortstein, devido à 

predominância de agentes cimentantes aluminosos, são considerados como caráter dúrico 
(Araújo Filho, 2003). 

Caráter Êutrico Usado para distinguir solos que apresentam pH (em H2O) ≥ 5,7, conjugado com valor S 
(soma de bases) ≥ 2,0 cmol c/kg de solo dentro da seção de controle que defina a classe. 

Caráter Vértico Presença de “ slickensides” (superfícies de fricção), fendas, ou estruturas cuneiforme e/ou 
paralepipédica, em quantidade e expressão insuficientes para caracterizar horizonte 
vértico. 

Caráter Rúbrico Caráter utilizado para solos das subordens Latossolos Brunos e Nitossolos Brunos, que 
apresentam em alguma parte da seção de controle, que defina a classe, cor úmida 
amassada com matizes mais vermelhos que 5 YR, valores em amostra úmida menores 

que 4 e em amostra seca, apenas uma unidade a mais que estes. 

 

 Horizontes Diagnósticos Superficiais 

Os principais horizontes diagnósticos identificados estão apresentados no Quadro 3.1.1-19: 
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Quadro 3.1.1‐19: Horizontes Diagnósticos Superficiais. 

HORIZONTES DESCRIÇÃO 

Horizonte Hístico É um horizonte superficial essencialmente de constituição orgânica, resultante de acumulações 
vegetais depositadas superficialmente. Entretanto, pode encontrar-se recoberto por depósitos de 
material mineral. Pode ser formado em condições de excesso de água por longos períodos do ano, ou 
formado em áreas de altitude elevada, onde a taxa de decomposição da matéria seja baixa, permitindo 
grande acúmulo de compostos orgânicos em superfície. 

O horizonte hístico tem coloração escura e deve atender pelo menos um dos seguintes requisitos: 
espessura 20 cm com teor de carbono orgânico em relação ao teor de argila de; 12% ou mais se a 
fração mineral contém 60% ou mais de argila; ou 8% ou mais se a fração mineral não contém argila; ou 
conteúdos intermediários de carbono para conteúdos intermediários de argila, segundo a fórmula: %C 
 8+ (0,067 x % argila). 

Horizonte A Fraco Horizonte mineral superficial fracamente desenvolvido, sendo identificado pelas seguintes 
características; (deve atender todas): cor do material de solo com valor  4,0 quando úmido, e  6,0 
quando seco;estrutura em grãos simples, maciça, ou com grau fraco de desenvolvimento; teor de 
carbono inferior a 0,6%; e espessura < que 5cm, quando não satisfazer ao estabelecido anteriormente. 

Horizonte A 
Moderado 

É um horizonte superficial que apresenta teores de carbono orgânico variáveis, espessura e/ou cor que 
não satisfaçam as condições requeridas para caracterizar um horizonte A chernozêmico ou 
proeminente. 

Horizonte A 
chernozêmico 

É um horizonte mineral superficial, de cor escura, com alta saturação de bases e com estrutura 
suficientemente desenvolvida para que o material de solo não seja, ao mesmo tempo, maciço e duro 
ou muito duro quando seco. É um horizonte, com altos teores de carbono orgânico (> 0,6%) 

Horizonte A 
proeminente 

Constitui horizonte superficial relativamente espesso (pelo menos 18cm de espessura) com estrutura 
suficientemente desenvolvida para não ser simultaneamente maciço e duro, ou mais coeso, quando 
seco, ou constituído por prismas maiores que 30cm. É um horizonte de cor escura (croma úmido 
inferior a 3,5 e valores mais escuros que 3,5 quando úmido e que 5,5 quando seco) com saturação por 
bases (V) inferior a 65% e conteúdo de carbono igual ou superior a 6,0 g/kg 

Horizonte A húmico É um horizonte superficial que, além das características do horizonte A proeminente, apresenta maior 
desenvolvimento, expresso por maior espessura e/ou maior riqueza em matéria orgânica, associada à 
cor mais escura, desde que não satisfaça aos requisitos de horizontes turfosos. Para o caso específico 
de Latossolos, o requisito de espessura mínimo é de 80cm 

Horizonte A turfoso Trata-se de horizonte essencialmente orgânico, de coloração escura, formado em decorrência de 
acúmulos de resíduos vegetais sob condições de excesso d’água permanente ou temporário, 
apresentando espessura mínima de 20cm, ou entre 40 e 60cm, se 75% ou mais de seu volume forem 
constituídos por musgo. 

Horizonte 
Concrecionário 

Horizonte constituído de 50% ou mais, por volume, de material grosseiro com predomínio de 
petroplintita do tipo nódulos ou concreções de ferro ou de ferro e alumínio, numa matriz terrosa de 
textura variada ou matriz de material mais grosseiro, identificado como horizonte Ac, Ec, Bc ou Cc. O 
horizonte concrecionário, para ser diagnóstico, deve apresentar no mínimo 30 cm de espessura. 
Critério derivado de FAO (1974) e Embrapa (1988). 

Horizonte A 
Antrópico 

Horizonte formado ou modificado pelo uso contínuo do solo pelo homem, como lugar de residência ou 
cultivo, por períodos prolongados, com adições de material orgânico em mistura ou não com material 
mineral, podendo ocorrer nele fragmentos de cerâmica e restos de ossos e conchas. 

Assemelha-se aos horizontes A chernozêmico ou húmico, mas difere deste por apresentar teor de 
P2O5 solúvel em ácido cítrico mais elevado que na parte inferior do solum, sendo em geral maior do 
que 250 mg/kg (ppm). 

 

 
 
 Horizontes Diagnósticos Subsuperficiais 

Já os horizontes diagnósticos subsuperficiais são (Quadro 3.1.1-20): 
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Quadro 3.1.1‐20: Horizontes Diagnósticos Subsuperficiais. 

HORIZONTES DESCRIÇÃO 

Horizonte B textural É um horizonte mineral subsuperficial no qual há evidências de acumulação, por iluviação, de argila 
silicatada. O horizonte B textural possui um acréscimo de argila em comparação com o horizonte 
sobrejacente eluvial e, usualmente, apresenta cerosidade. 

Quando o incremento de argila total do horizonte A para o B for inferior ao especificado no 

item “ h” (SiBCS), o horizonte B textural deve satisfazer a uma das seguintes condições: 

I – Solos de textura média ou arenosa/média, com ausência de macroagregados, devem apresentar 

argila iluvial, representada por cerosidade no mínimo moderada sob forma de revestimentos nos 

grãos individuais de areia, orientada de acordo com a superfície dos mesmos ou formando pontes 

ligando os grãos; 

II – Solos de textura média com estrutura em blocos ou prismática, fraca, moderada ou forte, devem 
apresentar cerosidade moderada sobre os agregados, em um ou mais horizontes. 

III – Solos de textura argilosa ou muito argilosa com estrutura prismática ou em blocos, moderada ou 
forte devem apresentar cerosidade no mínimo comum e moderada em um ou mais subhorizontes. 

IV – Solos com gradiente textural igual ou maior que 1,4, conjugado com presença de fragipã dentro de 
200 cm da superfície, desde que não satisfaça os requisitos de B espódico. 

Horizonte B 

latossólico 

É um horizonte mineral subsuperficial, cujos constituintes evidenciam avançado estágio de 
intemperização, explícito pela alteração completa dos minerais primários menos resistentes ao 
intemperismo e/ou minerais de argila 2:1, seguida de intensa dessilicificação, lixiviação de bases e 
concentração residual de sesquióxidos, argila do tipo 1:1 e minerais primários resistentes ao 
intemperismo. Em geral é constituído por quantidades variáveis de óxidos de ferro e de alumínio, 
minerais de argila 1:1, quartzo e outros minerais mais resistentes ao intemperismo, podendo haver a 
predominância de quaisquer desses materiais 

Horizonte B Incipiente Horizonte  mineral, subsuperficial, ocorrente abaixo de A, Ap ou AB, que apresenta pouca alteração 
física e/ou química, porém o suficiente para desenvolvimento de um horizonte B com cor e estrutura, e 
no qual mais da metade do volume de todos os subhorizontes do B não deve consistir em estrutura da 
rocha original. O horizonte B incipiente pode apresentar características morfológicas semelhantes às 
de um B latossólico.  

Horizonte B nítico Horizonte mineral subsuperficial, não hidromórfico, de textura argilosa ou muito argilosa, sem 
incremento de argila do horizonte A para o B ou com pequeno incremento, porém com gradiente 
textural inferior a 1,5. Apresentam atividade da argila baixa ou ≥ 20 cmolc/kg de argila, conjugada com 
caráter alítico e estrutura em blocos moderada ou forte, com superfícies reluzentes ou pouco 
reluzentes dos agregados, características estas descritas no campo como cerosidade, no mínimo 
comum e moderada. Frequentemente ocorre estrutura prismática composta de blocos. Apresentam 
transição gradual ou difusa entre os subhorizontes do B. Este horizonte pode ser encontrado à 
superfície se o solo foi erodido. 

Horizonte B espódico A definição de horizonte B espódico foi revista em função de uma melhoria nas definições dos diversos 
tipos de horizonte B espódicos, ou seja, Bh, Bs e Bhs com ou sem cimenação. Quando cimentados 
(Bsm, Bhsm ou Bhm), são denominados “ ortsteins”. Outro horizonte que pode ocorrer associado aos B 
espódicos, tem a denominação de horizonte plácico, que significa um fino pã cimentado.  
 

Os vários B espódicos consistem de horizontes minerais subsuperficiais, com espessura mínima de 
2,5cm, que apresentam acumulação iluvial de matéria orgânica (Bh), associada a complexos de sílica – 
alumínio ou húmus alumínio, podendo ou não conter ferro, ou acumulação apenas de ferro (Bs), com 
pouca evidência de matéria orgânica iluvial. Alguns horizontes espódicos podem apresentar forte 
cimentação. Diversas combinações entre estes horizontes podem ocorrer ao longo do perfil. 
 

O horizontes Bh, apresenta expressiva acumulação de complexos matéria orgânica – alumínio, com 
pouca ou nenhuma evidencia de ferro iluvial. As cores destes horizontes são escuras (até pretas) com 
valores normalmente inferiores a 4 e cromas menores 3. Os horizontes Bs, que possuem compostos de 
ferro dominantes ou co-dominantes, com pouca evidencia de matéria orgânica, essencialmente são 
identificados pelas cores vivas de cromas altos, exceto por padrões descontínuos na transição entre os 
horizontes A ou E para o B espódico. Em geral os horizontes Bs tem matizes 5 YR, 7,5 YR ou 10 YR, 
valor 4 ou 5 (no máximo 6) e cromas 4 a 8. 
 

Bhs – Identificado pela iluviação expressiva de ferro e matéria orgânica,sendo os compostos de ferro e 
matéria orgânica distribuídos em faixas, ou como mosqueados, ou aglomerados, ou formando padrões 
heterogêneos dos compostos iluviais de ferro, alumínio e matéria orgânica. Horizontes Bhs contém 
quantidades significativas de ferro e alumínio extraíveis por oxalato. De um modo geral, os horizontes 
Bhs tem matizes 2,5 YR a 10 YR, valor/croma de 3/4, 3/6, 4/3 ou 4/4. Critérios derivados de: Estados 
Unidos, 1998 e Isbell, R.F. (1998) 
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HORIZONTES DESCRIÇÃO 

Horizonte Plíntico Horizonte mineral subsuperficial B e/ou C que apresenta um arranjamento de cores vermelhas e 
acinzentadas ou brancas, com ou sem cores amareladas ou brunadas, formando um padrão reticulado, 
poligonal ou laminar. Caracteriza-se pela presença de plintita em quantidade igual ou superior a 15% e 
espessura de pelo menos 15 cm. 

Horizonte Litoplíntico Constituído por camada consolidada contínua ou praticamente contínua, endurecida por ferro e/ou 
alumínio (petroplintita), na qual normalmente o teor de carbono é nulo ou muito baixo. Deve ter uma 
espessura de pelo menos 10 cm. Represente forte impedimento à penetração de raízes e água. 

Horizonte Glei Horizonte mineral subsuperficial, eventualmente superficial, onde predominam reações de redução, 
devido a presença de água estagnada, causando a redução e solubilização dos compostos de ferro, 
formando horizonte com predomínio de cores acinzentadas claras ou escuras, com ou sem 
mosqueados. Pode ser um horizonte C, B, E ou A, deve possuir 15 cm de espessura ou mais e menos 
do que 15% de plintita. È saturado com água por influência do lençol freático durante algum período ou 
o ano todo. 

Horizonte B Plânico É um tipo especial de horizonte B textural, que ocorre abaixo de um A ou E, sendo precedido de 
mudança textural abrupta. Apresenta estrutura prismática, colunar, ou em blocos angulares e 
subangulares grandes ou médios, permeabilidade muito baixa, devido ao forte adensamento.  Suas 
cores são geralmente cinzentas ou cinzento escuras, podendo ou não possuir cores neutras 
resultantes de processos de redução. São horizontes geralmente constatados em solos hidromórficos, 
de baixada, podendo ocorrer em áreas de relevo plano ou suavemente ondulado.  Para fins 
taxonômicos, o horizonte B plânico tem precedência diagnóstica sobre o horizonte glei, e perde em 
precedência para o horizonte plíntico. Em outras palavras, horizontes gleizados com mudança textural 
abrupta constituem o horizonte plânico e não mais o glei; já horizontes gleizados, com mudança 
textural abrupta, e ao mesmo tempo com plintita em quantidade maior que 15% serão qualificados 
como horizonte plintico. 

Horizonte B Vértico Horizonte mineral subsuperficial  que, devido a forte contração e expansão das argilas, apresenta 
feições pedológicas típicas, que são as superfícies de fricção ("slickenesides") em quantidade no 
mínimo comum e presença de agregados estruturais  cuneiformes (em forma de cunha) ou 
paralepipédicas, com inclinação em relação ao eixo horizontal, e fendas em algum periodo do ano com 
pelo menos 1 cm de largura.  Pode coincidir com um horizonte AC, B (Bi ou Bt) ou C.  Apresenta cores 
geralmente pretas ou cinzento escuras, podendo ser também amareladas ou avermelhadas. Esse 
horizonte deve possuir pelo menos 20 cm de espessura e 30% de argila. Predominam nesse horizonte 
normalmente argilominerais do tipo 2:1 expansíveis do grupo das smectitas, tendo por isso CTC muito 
elevada. 

Horizonte 

Petrocálcico 

É também um horizonte enriquecido em carbonatos de cálcio, que se forma quando o horizonte cálcico 
passa a ser progressivamente cimentado com mais carbonatos, formando um horizonte contínuo, 
endurecido, maciço, que passa a se chamar horizonte petrocálcico. A espessura é em geral maior que 
10 cm. Constitui forte impedimento a penetração de água e raízes. 

Horizonte Cálcico Horizonte de acumulação de carbonato de cálcio, geralmente coincidindo com o horizonte C, mas pode 
ser um B ou mesmo um A. Consiste de camada de 15 cm ou mais, enriquecida com carbonato de 
cálcio secundário, contendo 15% ou mais de carbonato de cálcio equivalente , e tendo no mínimo 5% 
de carbonato a mais que o horizonte subjascente ou o material de origem. 

Horizonte E Álbico É um horizonte comumente subsuperficial, no qual a perda ou segregação de material coloidal orgânico 
e inorgânico foi tão intensa que a cor do horizonte é muito clara, sendo mais determinada pela cor das 
partículas primárias de areia e silte do que pelo revestimento dessas partículas. 

 

 Grupamentos de Classes de Textura 

A textura, em ciência do solo, corresponde à composição granulométrica da terra fina seca ao 

ar (TFSA), obtida em laboratório. Foram consideradas as seguintes classes de textura, 

conforme os teores de argila, areia e silte determinados em laboratório (Quadro 3.1.1-21):  
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Quadro 3.1.1‐21: Classes de Textura. 

CLASSES DESCRIÇÃO 

Textura muito argilosa Identifica solos com mais de 600g de argila/kg 

Textura argilosa Quando o solo tem entre 350 e 600g de argila/kg 

Textura média Quando o solo contém 350g de argila e mais de 150g de areia/kg, excluídas as 

classes  texturais areia e areia-franca 

Textura arenosa Refere-se às classes texturais areia e areia-franca 

 

 

Para as classes de solos com significativa variação textural entre horizontes superficiais e 

subsuperficiais, a textura é expressa em forma de fração, por exemplo, textura média/argilosa. 

A caracterização efetuada em função da proporção de cascalhos (diâmetro de 2 a 20 mm) em 

relação à terra fina (fração menor que 2 mm) separa solos através das seguintes classes 

(Quadro 3.1.1-22): 

 

Quadro 3.1.1‐22: Fração Textural. 

FRAÇÃO  DESCRIÇÃO 

Textura muito 

cascalhenta 

Quando existe mais de 50% de cascalho na composição granulométrica do horizonte 

Textura cascalhenta Quando esse valor oscila entre 15 e 50% de cascalho 

Textura com cascalho Quando as quantidades de cascalho variam entre 8 e 15%. 

 

 Grupamentos de Classes de Fases 

O critério de fases tem como objetivo fornecer informações adicionais sobre as condições 

ambientais. São comumente empregadas fases de relevo, pedregosidade, rochosidade, relevo 

e de vegetação, essa última utilizada quando não são elaborados mapas de uso e ocupação do 

solo, como auxílio na avaliação de condições microclimáticas locais. No presente diagnóstico 

não foram usadas fases de vegetação (Quadro 3.1.1-23). 
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Quadro 3.1.1‐23: Classes de Fases. 

FASES  DESCRIÇÃO 

P
e
d
re
go
si
d
ad

e
  Utiliza‐se os termos fase pedregosa ou fase muito pedregosa para caracterizar solos com quantidades de calhaus e 

matacões,  na  parte  superficial  ou  subsuperficial  do  solo,  suficientes  para  impedir  ou  restringir  o  uso  de 
implementos agrícolas 

R
o
ch
o
si
d
ad

e
  Denominam‐se  solos pela  fase  rochosa quando há presença de matacões  com diâmetro maior do que 100cm à 

superfície do solo ou para designar a presença de lajes de rochas com uma camada ou um horizonte de solo (A) à 
superfície 

Fa
se
s 
d
e
 R
e
le
vo
(*
) 

FORMAS DE RELEVO  CARACTERÍSTICAS 

Relevo plano a suave‐ondulado  Designa  superfícies  cuja  topografia  não  apresenta  movimentação  de  relevo 
considerável, sendo praticamente nula. 

Relevo ondulado  Designa  superfícies  de  topografia  pouco  movimentada,  constituídas  por 
conjunto de colinas, com declives moderados, entre 8 e  20% 

Relevo forte ondulado  Relevo  forte ondulado: corresponde a  superfícies de  topografia movimentada, 
formadas  por  morros  (elevações  de  100  a  200m  de  altitudes  relativas)  e 
raramente  colinas,  com declives  fortes, predominantemente variáveis de 20 a 
45% 

Relevo escarpado e 
montanhoso 

caracteriza  superfícies  com  topografia  vigorosa,  com  predomínio  de  formas 
acidentadas,  usualmente  constituídas  por  morros,  montanhas  e  maciços 
montanhosos,  apresentando  desnivelamentos  relativamente  grandes 
(superiores  a  200m)  e  declives  fortes  ou  muito  fortes,  predominantemente 
variáveis de 45 a 60% 

Nota: (*) o nome da fase de relevo acompanha a descrição da unidade de solos com o intuito de serem fornecidos subsídios ao 
estabelecimento  de  limitações  com  relação  ao  emprego  de  implementos  agrícolas  e, mediante  avaliação  da  declividade  e 
comprimento  das  pendentes,  auxiliar  na  determinação  da  susceptibilidade  à  erosão,  referente  às  formas  de  relevo  que 
colaboram na designação da unidade de solos. 
 
 
 

 Unidades de Mapeamento de Solos – AII 

 
A seguir serão descritos, sucintamente, os principais tipos de solos ocorrentes na Bacia 

Hidrográfica de Jacarepaguá com base nas descrições do Sistema Brasileiro de Classificação 

de Solos (2006) e também de acordo com levantamentos do Instituto Pereira Passos através 

do Portal GeoRio, bem como trabalhos técnicos e caminhamento em campo. As unidades de 

mapeamento da AII estão discriminadas conforme nível categórico no Quadro 3.1.1-24 e 

podem ser visualizadas no Mapa de Solos (Anexo 3-17 – Volume IV).  
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ARGISSOLO 

O Argissolo apresenta boa distribuição na AII, se localizando principalmente na borda dos 

Maciços Costeiros em altitudes em torno de 100 metros e superiores, este tipo de solo tem 

grande susceptibilidade à erosão e é caracterizado por horizonte superficial de textura média a 

arenosa, com espessura variável. Quando associado a vertentes com maior declividade, 

aumentam o risco de movimentos de massa em virtude da desestabilização dos horizontes, 

seja por uso antrópico inadequado ou eventos pluviométricos de grande porte. 

De maneira geral, os argissolos possuem horizonte subsuperficial iluvial do tipo B textural, com 

ou sem mudança textural abrupta (PEDRON et al., 2004; STRECK et al., 2008; MICHELON et 

al., 2010) e segundo Seganfredo et al. (1997), possuem elevada suscetibilidade aos processos 

erosivos. São constituídos por material mineral, apresentando horizonte B textural 

imediatamente abaixo do A ou E, com argila de atividade baixa ou com argila de atividade alta 

conjugada com saturação por bases baixa e/ou caráter alítico na maior parte do horizonte B. 

Se apresentar horizonte plíntico, o mesmo não deverá estar acima e nem é coincidente com a 

parte superior do horizonte B textural. A mesma regra vale se o horizonte glei estiver presente. 

 

CHERNOSSOLO 

Na área de estudo, sua ocorrência é pontual, são solos constituídos por material mineral, que 

apresentam horizonte A chernozêmico seguido por uma das características abaixo: 

a) horizonte B incipiente ou B textural, ou outro horizonte com caráter argilúvico, em todos 

os casos com argila de atividade alta e saturação por bases alta (exclusive Vertissolo);  

b) horizonte cálcico ou caráter carbonático, coincidindo com o horizonte A chernozêmico 

e/ou com horizonte C, admitindo-se entre os dois, horizonte Bi com espessura < 10 cm;  

c) contato lítico desde que o horizonte A chernozêmico contenha 150 g/kg de solo ou mais 

de carbonato de cálcio equivalente; 

d) horizonte A chernozêmico com espessura igual ou maior que 10 cm, desde que seguido 

por horizonte B com caráter ebânico ou seguido por contato lítico. 
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ESPODOSSOLO 

Na área de estudo, o espodossolo ocorre nas áreas de Planície Marinha, no entorno das 

lagoas e possui elevado risco de contaminação do lençol freático. Este tipo de solo é 

constituído por material mineral, apresentando horizonte B espódico, imediatamente abaixo de 

um horizonte E ou A, dentro de 200 cm da superfície do solo, ou de 400 cm de profundidade, 

se a soma do horizonte A+E ou do horizonte hístico+ E ultrapassa 200 cm de profundidade.  

 

GLEISSOLO 

O Gleissolo ocorre de forma pontual, trata-se de solo constituído por material mineral com 

horizonte glei iniciando-se dentro dos primeiros 150 cm da superfície, imediatamente abaixo de 

horizonte A ou E, ou de horizonte hístico com espessura insuficiente para definir a classe dos 

Organossolos, não apresentando horizonte vértico ou horizonte B textural com mudança 

textural abrupta acima ou coincidente com horizonte glei, tampouco qualquer outro tipo de 

horizonte B diagnóstico acima do horizonte glei, ou textura exclusivamente areia ou areia 

franca em todos os horizontes até a profundidade de 150 cm a partir da superfície do solo ou 

até um contato lítico. Horizonte plíntico se presente deve estar à profundidade superior a 

200 cm da superfície do solo. Os gleissolos, em geral, são ligeiramente suscetíveis à erosão e 

muito vulneráveis à contaminação. 

 

LATOSSOLO 

Solos constituídos por material mineral, apresentando horizonte B latossólico imediatamente 

abaixo de qualquer tipo de horizonte A, dentro de 200 cm da superfície do solo ou dentro de 

300 cm, se o horizonte A apresenta mais que 150 cm de espessura. Na área de estudo estão 

melhor representados em altitudes superiores a 300 metros, nas áreas dos Maciços Costeiros. 

 

NEOSSOLO 

Ocorrem em áreas da Planície Flúvio-Lagunar, são solos pouco evoluídos constituídos por 

material mineral, ou por material orgânico com menos de 20 cm de espessura, não 

apresentando qualquer tipo de horizonte B diagnóstico. Horizontes glei, plíntico, vértico e A 
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chernozêmico, quando presentes, não ocorrem em condição diagnóstica para as classes 

Gleissolos, Plintossolos, Vertissolos e Chernossolos, respectivamente.  

 

ORGANOSSOLO 

Sua ocorrência corresponde às áreas de Planície Flúvio-Lagunar, são solos constituídos por 

material orgânico (teor de carbono orgânico maior ou igual a 80 g/kg de TFSA), que 

apresentam horizonte hístico, satisfazendo os seguintes critérios: 

a) 60 cm ou mais de espessura se 75% (expresso em volume) ou mais do material 

orgânico consiste de tecido vegetal na forma de restos de ramos finos, raízes finas, 

cascas de árvores, etc., excluindo as partes vivas; ou 

b) solos que estão saturados com água no máximo por 30 dias consecutivos por ano, 

durante o período mais chuvoso, com horizonte O hístico, apresentando as seguintes 

espessuras: 

I. 20 cm ou mais, quando sobrejacente a um contato lítico ou a material fragmentar 

constituído por 90% ou mais (em volume) de fragmentos de rocha (cascalhos, 

calhaus e matacões); ou 

II. 40 cm ou mais quando sobrejacente a horizontes A, B ou C; ou 

c) solos saturados com água durante a maior parte do ano, na maioria dos anos, a menos 

que artificialmente drenados, apresentando horizonte H hístico com a seguinte 

espessura: 

I. 40 cm ou mais, quer se estendendo em seção única a partir da superfície do solo, 

quer tomado cumulativamente dentro dos 80 cm superficiais. 

 

PLANOSSOLO 

Sua ocorrência também é pontual na AII, está em áreas de relevo plano à suavemente 

ondulado com baixas altitudes. Os planossolos são solos constituídos por material mineral com 

horizonte A ou E seguidos de horizonte B plânico, não coincidente com horizonte plíntico ou 
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glei, caracterizam-se por serem pouco permeáveis e de drenagem imperfeita, além de 

apresentarem grande potencial agrícola. 

Quadro 3.1.1‐24: Classes Mapeadas na AII (segundo Nível Categórico). 

UNIDADE DE MAPEAMENTO 

Símbolo  Descrição das Classes de Solo 

ARGISSOLOS 

PA  Argissolo Amarelo ‐ Solos com matiz 7,5YR ou mais amarelos na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B 

(inclusive BA). 

PVA  Argissolo Vermelho Amarelo  ‐ Outros  solos  de  cores  vermelho‐amareladas  e  amarelo‐avermelhadas  que  não  se 
enquadram nas classes Bruno‐Acinzentados  (Solos que apresentam a parte superior do horizonte B  (inclusive BA) 
pouco mais escurecida (bruno‐escuro ou bruno‐avermelhado‐escuro) em relação aos subhorizontes inferiores, com 
matiz 5YR ou mais amarelo, valor 3 a 4 e croma menor ou igual a 4 e espessura do solum normalmente entre 60 e 
100cm.), Acinzentados (Solos com cores acinzentadas na maior parte dos primeiros 100 cm do B (inclusive BA), com 
matiz 7,5YR ou mais amarelo, valor maior ou igual a 5 e cromas menores que 4.), Amarelo e Vermelho (Solos com 
matiz 2,5YR ou mais vermelho ou com matiz 5YR e valores e cromas iguais ou menores que 4, na maior parte dos 
primeiros 100cm do horizonte B). 

CHERNOSSOLO 

MT  Chernossolo Argilúvico ‐ Solos com B textural ou com caráter argilúvico abaixo do horizonte A chernozêmico. 

ESPODOSSOLO 

ESK  Espodossolo Ferrihumilúvico ‐ Outros Espodossolos que não se enquadram nas classes Humilúvicos e Ferrilúvicos. 

GLEISSOLOS 

GM  Gleissolo Melânico  ‐  Solos  com  horizonte H  hístico  com menos  de  40cm  de  espessura,  ou  horizonte A  húmico, 
proeminente ou chernozêmico. 

GX  Gleissolo Háplico ‐ São aqueles que não se enquadram nas classes de Gleissolos Tiomórficos, Sálicos ou Melânicos. O 
Tb Distrófico é caracterizado por presença de argilas de atividade baixa e baixa saturação por bases (V < 50%) na 
maior parte dos primeiros 100cm a partir da superfície do solo. Comumente são solos sobre minerais que sofrem 
influência do lençol freático, ainda que mal drenados e pouco profundos. 

LATOSSOLO 

LVA  Latossolo Vermelho‐Amarelo  ‐ Outros  solos de  cores  vermelho‐amareladas e amarelo  avermelhadas, que não  se 
enquadram nas classes Brunos (Solos com matizes 4YR ou mais amarelos no horizonte BA ou em todo o horizonte B, 
em concomitância com valor úmido igual ou inferior a 4 e croma inferior a 6, apresentando horizonte A húmico ou 
teores de carbono orgânico superiores a 1% até 70 cm ou mais de profundidade. Apresentam alta capacidade de 
retração com a perda de umidade, evidenciada pelo fendilhamento acentuado em cortes de barrancos expostos ao 
sol por  curto espaço de  tempo  ‐ uma  semana ou mais  ‐,  formando uma estrutura do  tipo prismática), Amarelos 
(Solos com matiz 7,5YR ou mais amarelo na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B  ‐  inclusive BA.  ) ou 
Vermelhos (Solos com matiz 2,5YR ou mais vermelho na maior parte dos primeiros 100cm do horizonte B ‐ inclusive 
BA). 

NEOSSOLO 

RY  Nessolo  Flúvico  ‐    Solos  derivados  de  sedimentos  aluviais  e  que  apresentam  caráter  flúvico.  Horizonte  glei,  ou 
horizontes de coloração pálida, variegada ou com mosqueados abundantes ou comuns de redução, se ocorrerem 
abaixo do horizonte A, devem estar a profundidades superiores a 150cm. 

RQ  Neossolo Quartzarênico  ‐ Outros  solos  sem  contato  lítico  dentro  de  50cm  de  profundidade,  com  sequencia  de 
horizontes  A‐C,  porém  apresentando  textura  areia  ou  areia  franca  em  todos  os  horizontes  até,  no mínimo,  a 
profundidade de  150cm  a partir da  superfície  do  solo ou  até  um  contato  lítico;  são  essencialmente quartzosos, 
tendo nas frações areia grossa e areia fina 95% ou mais de quartzo, calcedônia e opala e, praticamente, ausência de 
minerais primários alteráveis (menos resistentes ao intemperismo). 
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UNIDADE DE MAPEAMENTO 

Símbolo  Descrição das Classes de Solo 

ORGANOSSOLO 

OX  Organossolo  Háplico  ‐  Outros  solos  que  não  se  enquadram  nas  classes  Tiomórficos  e  Fólicos  (Solos  que  estão 
saturados  por  água,  no  máximo  por  30  dias  consecutivos  por  ano,  durante  o  período  mais  chuvoso,  e  que 
apresentam horizonte O hístico originado de acumulação de folhas, galhos finos, raízes, cascas de árvores, etc., em 
diferentes graus de decomposição, sobrejacente a contato lítico ou ocupando os interstícios de material constituído 
de  fragmentos de  rocha  (cascalhos,  calhaus e matacões).  Em geral,  localizam‐se em  ambientes úmidos de  clima 
altimontano. 

OJ  Organossolo Tiomórfico ‐ Solos que apresentam horizonte sulfúrico e/ou materiais sulfídricos dentro de 100 cm da 
superfície do solo. 

PLANOSSOLO 

SX  Planossolo  Háplico  ‐  Outros  solos  que  não  se  enquadram  na  classe  nátricos,  ou  seja,  com  solos  apresentando 
horizonte plânico com caráter sódico imediatamente abaixo de um horizonte A ou E. 

(Adaptado de SBCS, 2006) 

 

 Estimativa da capacidade de infiltração de águas pluviais na área de implantação e dos locais de 

disposição do material dragado 

 

A capacidade de infiltração da água em um solo é determinada principalmente pela textura, 

grau de cobertura da vegetação e grau de saturação deste. Além disso, as taxas de infiltração 

variam inversamente à intensidade de chuva e a declividade do terreno (LEOPOLD, 1964). Por 

sua vez, as condições de umidade do solo possuem relação direta com a taxa de precipitação, 

frequência, volume e intensidade dessas, cuja interação promove resultados variáveis na 

intensidade do processo de infiltração, ou seja, quanto mais úmido o solo menor a capacidade 

de absorção e infiltração e maior o escoamento superficial.  

As chuvas são as principais responsáveis pelo crescimento das vazões dos rios que descem 

dos maciços como, também, pelo desencadeamento da ação de processos que levam ao 

deslocamento de carga em direção aos canais fluviais. Ocorrência, frequência, tempo de 

duração e intensidade da chuva, assim como sua distribuição em área, são elementos 

fundamentais para criar e condicionar os processos de escoamento e infiltração. 

A frequência e a intensidade de chuvas, na área da Bacia Hidrográfica de Jacarepaguá, estão 

muito relacionadas à atuação das frentes frias provenientes do sul e à presença do relevo, que 

forma um anfiteatro e aprisiona os ventos e as chuvas frontais.  
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Trabalhos realizados por Nimer (1971) indicam que a Região Sudeste é, conjuntamente com a 

Região Norte, uma das regiões brasileiras de mais elevada pluviometria anual. Diferem-se, 

entretanto, pela distribuição espacial e pela irregularidade sazonal.  

A existência dessas características e comportamentos enquadra-se nas condições gerais 

inerentes ao clima Tropical que, segundo Ayoade (2006), a variabilidade da precipitação pluvial 

é mais importante nos trópicos do que na região temperada, assim como sua intensidade é 

maior, visto que no caso das tempestades, o padrão desigual de precipitação pluvial para 

qualquer determinado dia, ou, até mesmo, para um período tão longo quanto um mês, é muito 

importante. Aborda também a questão da existência de variações sazonais e espaciais nas 

chuvas dos trópicos, chamando atenção para o padrão randômico da ocorrência de 

tempestades, dificultando a análise da distribuição espacial das médias de precipitação, o que 

demonstra que estas são fenômenos meteorológicos altamente localizados, levando em conta 

que suas áreas espaciais de ocorrência, geralmente, são inferiores a 25 km e com duração de 

ocorrência menor que 1h. 

No Rio de Janeiro, Argento (1974), ao analisar e classificar as estações do Rio de Janeiro com 

dados mensais do período de 1963 a 1972, quanto aos valores de precipitação e de 

temperatura, verificou quantitativamente a formação de grupos distintos entre elas, 

evidenciando, diferenças significativas que apontam para uma alteração bastante grande do 

número de dias com chuva, variando de 90 dias na Baixada de Jacarepaguá a 150 dias nas 

áreas mais elevadas dos maciços da Tijuca e Pedra Branca, o que representa um aumento de 

67% para um raio inferior a 10km, que representa a distância média em linha reta entre as 

estações de Jacarepaguá e a do Alto da Boa Vista. 

Corroborando com os resultados alcançados por Argento (1974), Marques (1990) em estudo 

realizado para amostragem e medição das vazões e sedimentos transportados pelos principais 

rios da Bacia Hidrográfica de Jacarepaguá, apresenta valores diários para a precipitação local, 

também coletados pelas estações de Jacarepaguá e do Alto da Boa Vista para o período de 

1985 a 1986, como pode ser visto no Quadro 3.1.1-25. 
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Quadro 3.1.1‐25: Valores máximos significativos de precipitação.  

Data 

Precipitação (mm/24h) 

Estação de 
Jacarepaguá 

Estação do Alto 
da Boa Vista 

Relação entre volume 
registrado pelas 

estações 

11/07/85  3,2  28,4  8,9 

04/11/85  15,7  42,4  2,7 

05/11/85  30,7  74  2,4 

04/12/85  52,5  68,9  1,3 

05/12/85  20,0  41,8  2,1 

08/03/86  30,4  90,9  3,0 

16/04/86  67,3  132,8  2,0 

07/07/86  33,0  96,0  2,9 

22/07/86  18,2  102,6  5,6 

12/11/86  18,4  72,1  3,9 

20/12/86  12,3  51,4  4,2 

Fonte: Marques, 1990. 

 

De acordo com a análise dos dados, observa-se que as precipitações apresentam maiores 

valores nas áreas dos maciços da Tijuca e da Pedra Branca, o que é explicado pela existência 

dos contrafortes do relevo, impedindo que as nuvens carregadas alcancem o lado oposto das 

vertentes, obrigando que a precipitação ocorra na vertente barlavento dos mesmos, indo 

acrescentar maior volume caudal nas porções mais baixas dos rios da bacia hidrográfica, na 

área da Baixada de Jacarepaguá.  

Com relação aos dados históricos das Normais Climatológicas de 1961-1990 (INMET, 2009) 

para as estações de Jacarepaguá (cód. 83793) e do Alto da Boa Vista (cód. 83007), os valores 

de temperatura média e precipitação total compensada estão condizentes com a tipologia 

climática tropical, reinante na região, e à localização topográfica das estações, localizadas 

respectivamente, na área de baixada e na zona mais elevada do relevo. 

As temperaturas médias das estações utilizadas apresentam valores inversamente 

proporcionais à localização no relevo, sendo as de Jacarepaguá ligeiramente mais elevadas 

que as registradas no Alto da Boa Vista (Gráfico 3.1.1-6). 
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Gráfico 3.1.1‐6: Temperatura Média – 1961‐1990. 
 

Já os valores pluviométricos apresentam maiores índices de precipitação para a estação mais 

elevada topograficamente. Mesmo para o período sazonal seco, típico da tipologia climática, 

entre junho e agosto (inverno), enquanto a estação Jacarepaguá registra índices iguais ou 

menores que 50 mm/mês, a estação Alto da Boa Vista apresenta valores sempre superiores a 

100 mm/mês (Gráfico 3.1.1-7). 

 

 

Gráfico 3.1.1‐7: Precipitação Total Compensada – 1961‐1990. 

 
 

Quanto aos maiores volumes de precipitação em 24h, as Normais Climatológicas de 1961-

1990 (INMET, 2009) das estações utilizadas apresentam os seguintes dados, conforme Quadro 

3.1.1-26. 
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Quadro 3.1.1‐26: Eventos de precipitação máxima em 24h. 

Mês 

Estação de Jacarepaguá  Estação Alto da Boa Vista 

Data de ocorrência 
Volume de 

precipitação (mm/24h) 
Data de ocorrência 

Volume de precipitação 
(mm/24h) 

Janeiro  1962  108,2  1967  177 

Fevereiro  1967  180,9  1967  152 

Março  1966  101,5  1967  137,2 

Abril  1969  76,2  1971  152 

Maio  1976  70,4  1971  142,4 

Junho  1974  37  1979  79 

Julho  1966  56,9  1973  176,1 

Agosto  1966  45,3  1966  81,4 

Setembro  1971  40  1977  98,2 

Outubro  1971  48,1  1971  112 

Novembro  1967  57,8  1975  132 

Dezembro  1962  110,2  1968  106,9 

Fonte: INMET, 2009. 

 

Contudo, os índices pluviométricos registrados pelas estações, mesmo elevados, não foram 

passíveis de ocasionar eventos meteorológicos de temporais, capazes de acarretar em 

desastres na região, representados principalmente por episódios de grandes inundações nas 

baixadas e movimentos de massa nas encostas (Quadro 3.1.1-27). 

 

Quadro 3.1.1‐27: Eventos de temporais com elevado índice pluviométrico. 

Data de Ocorrência  Volume de Precipitação (mm/24h) 

16/05/1906  126,7

13/02/1913  102,4

18/04/1914  112,3

30/03/1922  105,8

04/03/1924  171,8

14/04/1954  102,2

20/12/1954  124,3

12/01/1966  245

20/02/1988  177

13/02/1996  201

09/12/2002  275

06/04/2010  288

Fonte: Marques, 1990; GEORio, 2012 (obras.rio.rj.gov.br/index2.cfm?arquivo_estatico=1541.htm);  

Defesa Civil de Angra dos Reis, 2012 (http://www.defesacivil.angra.rj.gov.br/asp/tragedia.asp). 
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Historicamente, os volumes precipitados em 1966, 1996, 2002 e 2010, responderam por 

eventos de inundação nas áreas topograficamente mais baixas, que incluem as áreas de 

baixadas e várzeas dos rios em praticamente todo o estado do Rio de Janeiro, e em especial 

nas regiões da Baixada Fluminense, porção oriental da Baía de Guanabara (Guapimirim, 

Magé, Itaboraí, São Gonçalo e Niterói), Zona Oeste do município do Rio de Janeiro (Bangu, 

Campo Grande e Jacarepaguá) e na Região da Costa Verde (Mangaratiba, Angra dos Reis e 

Paraty), quando também foram registrados inúmeros pontos em encostas, ocupadas pela 

população de forma irregular ou vegetadas, cujos movimentos de massa acarretaram em 

desastres com perdas humanas e de propriedades. 

Assim, para análise e caracterização da estimativa da capacidade de infiltração de águas 

pluviais na área de implantação do empreendimento e dos locais de disposição do material 

dragado, não serão utilizados os dados de precipitação das estações do INMET descritas, uma 

vez que as mesmas apresentam valores médios mensais compensados, para o período de 30 

anos compreendido entre 1961 e 1990. Desta forma, tomar-se-á por base de cálculo o índice 

pluviométrico mais atual, registrado em abril de 2010, quando o volume de chuva atingiu 

288 mm/24h (altura média máxima de precipitação registrada pelas estações do Recôncavo da 

Baía de Guanabara – GEORio, 2012), visto ter sido obtido durante um evento meteorológico 

extremo. 

Para ser definida a capacidade de infiltração de águas pluviais nos locais de disposição do 

material dragado, se faz necessária primeiramente, a definição do escoamento superficial 

destas áreas.   

De posse do coeficiente de escoamento superficial, foi possível a definição da infiltração. 

 

Metodologia de Cálculo Escolhida 

Os métodos de cálculos utilizados para as áreas de disposição do material dragado levaram 

em consideração a pluviosidade e precipitação do evento extremo ocorrido em 06/04/2010, sob 

os aspectos qualitativos (relacionados ao tipo de chuva) e quantitativos (quantidade média de 

Precipitação Total em mm) e de intensidade da chuva (em mm/min ou mm/h). 

Em relação aos aspectos quantitativos, tomou-se como base para os cálculos a quantidade 

total do volume precipitado durante este evento extremo. Tal valor foi utilizado devido à 
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representatividade de volume precipitado de 288 mm/24h, tomados como máximo mensal de 

intensidade pluviométrica que, de modo recorrente, pode ocorrer na região.  

A intensidade pluviométrica é dada como sendo a quantidade de chuva por unidade de tempo 

para um período de recorrência e duração previstas. Em geral, sua determinação é feita 

através de análise de curvas que relacionam intensidade/duração/frequência, elaboradas a 

partir de dados pluviográficos anotados ao longo de vários anos de observações que 

antecedem ao período de determinação de cada chuva, e apresentada sob a forma de 

Equações de Chuva. 

As Equações de Chuva, que são expressões matemáticas empíricas das curvas 

intensidade/duração/frequência, são normalmente apresentadas sob as seguintes formas: 

i = a / (t + b) i = c / tm i = a . Tn / (t + b) r 

 

onde: 

i – intensidade média (mm/min ou mm/h); 

t – tempo de duração da chuva (min); 

T – tempo de recorrência (anos); 

a, b, c, m, n, r – parâmetros definidos a partir das observações básicas para elaboração da 

equação.  

 

Para algumas cidades brasileiras, existem fórmulas matemáticas específicas, dadas as 

características singulares de precipitação e pluviosidade observadas. Para a cidade do Rio de 

Janeiro, segundo cálculo empírico do engenheiro Ulisses M. A. Alcântara (citado em 

Fernandes, 2002), o índice de intensidade média ( i ) é representado em mm/h, conforme 

equação a seguir: 

i =  1239 . T 0,15 / (t + 20) 0,74 
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Para alcançar o valor de Vazão Pluvial local, foram utilizados os valores de dimensionamento 

das áreas de disposição do material dragado para que fossem obtidos os cálculos utilizados 

neste estudo para, posteriormente, aplicar as fórmulas matemáticas empíricas empregadas. 

Primeiramente, foi obtido o Escoamento ou Deflúvio Superficial Direto (volume de água que 

escoa da superfície de uma determinada área devido à ocorrência de uma chuva torrencial), 

cuja determinação precisa de volume de fluido influencia em condições específicas para que a 

estimativa de infiltração seja projetada adequadamente.  

Para determinação desse volume, optou-se pela utilização do Método Racional, caracterizado 

por apresentar uma metodologia analítica frequentemente empregada em obras de micro-

drenagem, visto que traz em sua definição o emprego de estudos matemáticos/empíricos que 

promovem maior credibilidade aos resultados obtidos. 

Este método selecionado é o mais empregado em todo o mundo ocidental, uma vez que é a de 

maior facilidade de manipulação e interpretação dos dados. Contudo, por ser um método de 

natureza simplificada, não é aconselhável para o cálculo de contribuições de bacias com áreas 

superiores a 2,5 km².  

O Método Racional traz resultados bastante aceitáveis para o estudo de pequenas bacias de 

drenagem (com até 250 ha de área alagável), de conformação comum, tendo em vista a sua 

simplicidade de operação bem como da inexistência de um método de melhor confiabilidade 

para situações desta natureza.  

No entanto, este método analítico não considera que as condições de permeabilidade do 

terreno (notadamente nos não pavimentados), variam durante a precipitação o que, 

frequentemente, provoca o sub-dimensionamento dos sistemas drenantes. Tal método não 

considera também o retardamento natural do escoamento superficial, cujo fenômeno acarreta 

alteração do pico de cheia, sendo esta a principal razão da limitação do método para bacias de 

maiores áreas.  

Outra consideração que provoca restrições é o fato de considerar constante a intensidade de 

chuva de projeto ( t ) tanto no tempo como no espaço, admitindo desta forma, uma precipitação 

uniforme em toda a área de contribuição.  
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Método Racional – resultados obtidos   

O Método Racional relaciona, axiomaticamente, a precipitação com o deflúvio, considerando as 

principais características da bacia: área, permeabilidade, forma e declividade média. Por este 

método, a vazão de dimensionamento pode ser calculada pela seguinte expressão: 

Q = 166,67. C . i . A 

onde: 

Q – deflúvio superficial direto (l/s.); 

C – coeficiente de escoamento superficial; 

i – índice de intensidade média de chuva (mm/min ou mm/h); 

A – área da bacia de drenagem (ha).  

 

O método analítico presume como conceito básico, portanto, que a contribuição máxima 

ocorrerá quando toda a bacia de montante estiver contribuindo para a secção em estudo, 

implicando que o deflúvio seja decorrente de uma precipitação média de duração igual ao 

tempo de concentração da bacia e que esta é uma parcela da citada precipitação.  

Alguns conceitos básicos devem ser explicados para a aplicabilidade do Método analítico 

selecionado. A saber: 

 1) intensidade média das precipitações - quantidade de água caída na unidade de 

tempo, para uma precipitação com determinado período de retorno e com duração igual ao 

tempo de concentração.  

 2) período de retorno - os sistemas de micro-drenagem, em geral, são dimensionados 

para frequências de descargas de 10, 25 ou 50 anos, de acordo com as características da 

ocupação da área que se quer beneficiar. Para o projeto em questão, foi aplicado um período 

de retorno de 50 anos, dadas as características ambientais da área. 

 3) coeficiente de deflúvio superficial direto ou run off - exprime a relação entre o volume 

de escoamento livre superficial e o total precipitado. É por definição a grandeza que requer 

maior acuidade na sua determinação, tendo em vista o grande número de variáveis que influem 

no volume escoado (tais como infiltração, armazenamento, evaporação, retenção, etc.), 

tornando necessária uma adoção empírica do valor adequado.  
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Para as áreas de disposição do material dragado, foram adotados diferentes coeficientes de 

run off ( C ), dadas as características materiais e de solo que compõem as áreas em apreço 

tendo como base o Quadro 3.1.1-28.  

 

Quadro 3.1.1‐28: Valores de cálculo de C para áreas agrícolas. 

Tipo de Área  C’ 

Topografia 

terreno plano, declividade de 0,2 a 
0,6 m/km 

0,30 

terreno, declividade de 3,0 a 4,0 
m/km 

0,20 

morros, declividade de 30 a 50 m/km  0,10 

Solo   argila (impermeável)  0,10 

permeabilidade média  0,20 

arenoso  0,40 

Cobertura 
áreas cultivadas  0,10 

árvores  0,20 

C = 1 - (C'1+C'2+C'3) 

 

Os resultados analíticos para as áreas analisadas encontram-se no Quadro 3.1.1-29. 

 

Quadro 3.1.1‐29: Valores encontrados para as áreas de disposição do material dragado. 

Área Analisada  Uso do solo 
Coeficiente de 
escoamento 

Área (ha) 

Marapendi 
Brejo e Solo 
Exposto 

1‐(0,20 + 0,40 + 0,10) 
= 0,30 

0,0485 

Centro 
Metropolitano 

Brejo e Vegetação 
secundária 

1‐(0,10 + 0,20 + 0,20) 
= 0,50 

0,0884 

Ilha  Mangue  
1‐(0,30 + 0,10 + 0,20) 

= 0,40 
0,0296 

Pedra Panela A  Brejo 
1‐(0,30 + 0,10 + 0,20) 

= 0,40 
0,0565 

Pedra Panela B  Mangue e brejo 
1‐(0,30 + 0,10 + 0,20) 

= 0,40 
0,0357 

 

A seguir, serão discriminados os cálculos elaborados e resultados obtidos para a área de 

estudo. 
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  a) Índice de intensidade média: 

Aplicando a fórmula: i = 1239 . T 0,15 / (t + 20) 0,74 . 

onde: 

t = 288 mm ÷ 1440 min; 

T = 50 anos; 

Obtém-se o valor:  

i = 8,60 mm/min 

 

b) Vazão ou Deflúvio Superficial: 

Substituindo os respectivos valores na fórmula do Método Racional, tem-se: 

 Para Marapendi: Q = 166,67. 0,30 . 8,60 . 0,0485  Q = 20,855 l/s 

 Para Centro Metropolitano: Q = 166,67. 0,50 . 8,60 . 0,0884  Q = 63,354 l/s 

 Para Ilha: Q = 166,67. 0,40 . 8,60 . 0,0296  Q = 16,971 l/s  

 Para Pedra Panela A: Q = 166,67. 0,40 . 8,60 . 0,0565  Q = 32,393 l/s  

 Para Pedra Panela B: Q = 166,67. 0,40 . 8,60 . 0,0357  Q = 20,468 l/s 

 

A partir destes resultados, foram calculadas as taxas de infiltração para as áreas de disposição 

do material dragado.  

 

Cálculos de Infiltração 

Infiltração é a passagem da água da superfície para o interior do solo, sendo um processo que 

depende fundamentalmente: da disponibilidade de água para infiltrar; da natureza do solo; do 

estado da camada superficial do solo; e das quantidades de água e ar inicialmente presentes 

no interior do solo. 



 

A serviço de 

  

 

 

Relatório Ambiental Simplificado das Obras de Recuperação Ambiental do Complexo Lagunar de Jacarepaguá 
Capítulo III – Diagnóstico Ambiental da Área de Influência 
Revisão 00 

III-101 

A infiltração também pode ser definida como o fenômeno de penetração da água nas camadas 

de solo próximas à superfície do terreno, movendo-se para baixo, através de vazios, sob a 

ação da gravidade, até atingir uma camada suporte que a retém, formando então a água do 

solo. 

É um fenômeno que depende da água disponível para infiltrar, da natureza do solo, do estado 

da superfície, da vegetação e das quantidades de água e ar, inicialmente presentes no seu 

interior. À medida que água infiltra pela superfície, as camadas superiores do solo vão se 

umedecendo de cima para baixo, alterando gradativamente o perfil de umidade. 

A capacidade de infiltração (F) é o potencial que o solo tem de absorver água pela sua 

superfície. A sua medida é feita em termos de uma altura de lâmina d’água, por unidade de 

tempo, que representa, fisicamente, o volume de água que o solo pode absorver, por unidade 

de área, na unidade de tempo. A sua dimensão é de comprimento por tempo, e a sua medida é 

feita, em geral, em mm/h ou mm/dia. 

 

Capacidade ou Estimativa de Infiltração – Resultados obtidos 

Para conhecer a capacidade de infiltração ( F ) de uma dada área, utiliza-se a equação do 

balanço hídrico. Se forem conhecidos a precipitação e o escoamento superficial, poder-se-á 

calcular, por diferença, a capacidade de infiltração da bacia. Neste procedimento admite-se que 

a evapotranspiração durante a chuva é muito pequena. 

Assim:  

F = i − QS/A 

Onde:  

F – capacidade de infiltração (mm/dia); 

i – escoamento superficial (mm/min) 

Qs – deflúvio superficial (l/s); 

A – área da bacia (ha). 
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Substituindo os respectivos valores na equação, tem-se: 

 Para Marapendi: F = 8,60 − 20,855/0,0485  F = − 421,4 mm/dia 

 Para Centro Metropolitano: F = 8,60 − 63,354/0,0884  F = −708,0 mm/dia 

 Para Ilha: F = 8,60 − 16,971/0,0296  F = − 564,7 mm/dia  

 Para Pedra Panela A: F = 8,60 – 32,393/0,0565  F = − 564,7 mm/dia  

 Para Pedra Panela B: F = 8,60 – 20,468/0,0357  F = − 564,7 mm/dia 

 

Adequando as unidades de medida dos respectivos valores da equação, tem-se: 

 Para Marapendi: F = − 421,4 / 24h  F = − 17,5 mm/h 

 Para Centro Metropolitano: F = −708,0 / 24h  F = − 29,5 mm/h 

 Para Ilha: F = − 564,7 / 24h  F = − 23,5 mm/h  

 Para Pedra Panela A: F = − 564,7 / 24h  F = − 23,5 mm/h 

 Para Pedra Panela B: F = − 564,7 / 24h  F = − 23,5 mm/h 

 
Estimativa da capacidade de infiltração – Resultados 

Com base na caracterização dos tipos de solos e demais coberturas ocorrentes nas áreas 

analisadas, tem-se que os graus de permeabilidade e porosidade existentes nos mesmos 

influencia diretamente na capacidade de percolação de fluidos e no grau de saturação. 

Também, a pavimentação e permeabilidade do solo urbano interferem na infiltração das águas 

pluviais. 

De acordo com os mapeamentos geomorfológico e pedológico realizados, nas áreas dos 

maciços da Pedra Branca e da Tijuca, ocorrem Maciços Costeiros e Interiores, representados 

por rochas granitoides que estão recobertas por Argissolos Vermelho-Amarelos e Latossolos 

Vermelho-Amarelos com afloramentos rochosos. Nestas tipologias de solo, as argilas são do 

tipo 1:1 (do grupo das caulinitas), não apresentando expansividade capaz de agregar os 

particulados do solum, sendo, desta forma, bastante permeáveis com alta capacidade de 

infiltração das águas pluviais, o que lhe confere elevada suscetibilidade a movimentos de 
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massa, principalmente se a camada do solum for pouco espessa (até 200 cm) e assentada 

imediatamente sobre ou nas proximidades dos afloramentos rochosos, em cujos locais há altas 

taxas de escoamento superficial, já que os afloramentos são praticamente impermeáveis. 

Já as zonas das Baixadas de Jacarepaguá, representadas pelas áreas de Planícies (Colúvio-

Alúvio-Marinha, Marinha e Flúvio-Lagunares), apresentam coberturas geológicas recentes 

(Quaternárias), constituídas por depósitos de rochas inconsolidadas depositadas em ambientes 

eólicos, fluviais e marinhos. Nestas áreas de planícies, as tipologias de solo são representadas 

por Neossolo Flúvico e Quartzarênico, Planossolo Háplico, Organossolo Háplico e Tiomórfico, 

Espodossolo Ferrihumilúvico e, em menor área, por Gleissolo Háplico e Melânico, além de 

manchas de Solos de Mangue.  

Os Neossolos são constituídos por areias finas a muito grossas ou conglomeráticas, bastante 

permeáveis e percolativas a fluidos, o que faz com que as águas pluviais não encontrem 

obstáculos para infiltração. O Espodossolo é um tipo de solo bastante arenoso cuja porosidade 

e permeabilidade são bastante elevadas. Nestes tipos de solo, a taxa de infiltração pluvial é 

moderada a alta, já que apresentam porosidade e permeabilidade intercelular e intersticial a 

fluidos, bastante elevada. 

Em contrapartida, o Planossolo é pouco permeável e de percolação intersticial imperfeita; os 

Organossolos apresentam-se saturados por água a maior parte do ano, sendo muito mal 

drenados naturalmente; e os Gleissolos apresentam camadas arenosas, conglomeráticas e 

silto-argilosas intercaladas, cujas argilas de alta e baixa atividade – respectivamente, o grupo 

das argilas 1:2 (smectitas e montimorilonitas) e argilas 1:1, podem estar mescladas entre si, 

conferindo alta vulnerabilidade à contaminação de subsolo e lençol freático, visto que a 

permeabilidade e a porosidade primária de seus componentes não são perfeitas, o que impõe 

taxas de infiltração e percolação de fluidos sazonais, já que as argilas expansivas (grupo 1:2) 

estão dispersas por toda a área de ocorrência desta tipologia pedológica. 

Nas áreas urbanizadas, a permeabilidade do solo é praticamente nula, visto que a 

impermeabilização de vias urbanas e parcelamento do solo para áreas residenciais ou de uso 

comercial, acarreta na drástica diminuição da taxa de infiltração das águas pluviais. Atrelado a 

isto, o plano de drenagem pluvial existente nestas áreas, representadas principalmente por 

drenos boca de lobo ou canaletas que direcionam as águas diretamente para os canais 

artificiais ou para as lagoas da região, é insuficiente para drenar o volume de chuvas 

torrenciais. 
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De igual forma, nas áreas representadas pelos espelhos d’água das lagoas de Camorim, 

Marapendi, Tijuca e Jacarepaguá, apresentam taxa de infiltração nula, já que representam 

corpos d’água. 

Analisando os locais de disposição do material dragado em separado, tem-se que: a área de 

disposição Marapendi além de estar localizada em zona pedológica de espodossolo 

ferrihumilúvico apresenta cobertura vegetal representada predominantemente por gramíneas e 

com trechos parcialmente alagados (Figura 3.1.1-48). 

 

 
Foto: Vitor Rodrigues, 2012. 

Figura 3.1.1‐48: Área de disposição Marapendi, ao fundo Maciço da Pedra Branca. 

 
 

Já a área de disposição Centro Metropolitano será construída sobre zona pedológica de 

organossolo háplico e tiomórfico, cuja cobertura vegetal existente é representada por uma 

extensa área alagada com presença da vegetação taboa e ainda uma área de solo exposto 

(Figura 3.1.1-49).  
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Foto: Vitor Rodrigues, 2012. 

Figura 3.1.1‐49: Área de disposição Centro Metropolitano, ao fundo Maciço da Tijuca.  

 

 

Enquanto que a área de disposição da Ilha, pelo fato de estar localizada em zona de cobertura 

de organossolo tiomórfico, cujas características constantes de saturação por água, porosidade 

e permeabilidade primária serem inexistentes devido à presença de argilas 2:1, apresenta taxa 

de percolação nula. 

Assim, teremos os seguintes zoneamentos, em relação à capacidade de infiltração das águas 

pluviais, considerando-se a permeabilidade e porosidade das coberturas pedológicas, as taxas 

de percolação e a capacidade de infiltração (Quadro 3.1.1-30): 

Quadro 3.1.1‐30: Zoneamento em relação à capacidade de infiltração. 

Área Analisada  Tipologia de Solo  Características da Área 
Grau de 

Percolação 
Capacidade de 

Infiltração (mm/h) 

Marapendi 
Espodossolo 

Ferrihumilúvico 

Solo arenoso a areno‐
siltoso; permeabilidade 
e porosidade primária 

elevada 

Moderado   ‐ 17,5 

Centro 
Metropolitano 

Organossolo 
Háplico e 
Tiomórfico 

Saturado por água a 
maior parte do ano; 
permeabilidade e 

porosidade primária 
baixa a muito baixa 

Muito baixo a 
Nulo 

‐ 29,5 

Ilha 
Organossolo 
Tiomórfico 

Saturado por água 
constantemente; 
permeabilidade e 

porosidade primária 
inexistente 

Nulo  ‐ 23,5 
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Área Analisada  Tipologia de Solo  Características da Área 
Grau de 

Percolação 
Capacidade de 

Infiltração (mm/h) 

Pedra Panela A 
Organossolo 
Tiomórfico 

Saturado por água 
constantemente; 
permeabilidade e 

porosidade primária 
inexistente 

Nulo  ‐ 23,5 

Pedra Panela B 
Organossolo 
Tiomórfico 

Saturado por água 
constantemente; 
permeabilidade e 

porosidade primária 
inexistente 

Nulo  ‐ 23,5 

 

Portanto, a capacidade de infiltração das áreas de disposição do material dragado, para um 

período de retorno de 50 anos em condições de evento extremo de precipitação com 

pluviometria ≥ 12 mm/h [288 mm/24h], acarretará na não percolação das águas precipitadas, 

sendo, portanto negativa, visto que a taxa de infiltração de dado local decresce de modo 

inversamente proporcional à precipitação durante um dado intervalo de tempo. 

Desta forma, as áreas definidas para a disposição do material dragado, de acordo com as 

taxas de infiltração obtidas e o tipo pedológico e uso do solo existente, não suportam os 

volumes pluviais concentrados com base nos índices pluviométricos utilizados para esta 

análise.  

 

 Estabelecimento do background das áreas de intervenção quanto às concentrações dos parâmetros: 

alumínio, antimônio, arsênio, bário, cádmio, cálcio, chumbo, cianeto, cloreto, cobre, cromo, ferro, 

manganês, níquel, prata, potássio, sódio e zinco, matéria orgânica, pH, potencial redox, resíduo 

volátil, capacidade de troca catiônica, óxidos de ferro, manganês e alumínio, com base em coleta de 

amostras do sedimento e água 
 

Os dados primários e secundários adquiridos para avaliação da qualidade da água e dos 

sedimentos lagunares serviram de base para realização dos respectivos diagnósticos. Assim, 

para definição dos níveis de background (níveis atuais de concentrações dos elementos) foi 

realizada uma compilação dos dados descritos nos diagnósticos. No diagnóstico ambiental 

estão descritos e discutidos estes e outros parâmetros, para o melhor entendimento da 

dinâmica biogeoquímica do Complexo Lagunar de Jacarepaguá, servindo de subsídio para 

avaliação dos impactos ambientais do projeto.  
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Assim, os valores dos parâmetros obtidos na água estão apresentados ao longo do item 

“Caracterização da qualidade dos corpos hídricos, considerando os diferentes compartimentos 

(água e sedimento), buscando identificar as diferenças, os períodos de estiagem e de chuva 

mais intensa. Utilizando parâmetros bacteriológicos, físico-químicos e biológicos, de fontes 

secundárias e dados primários, quando necessário, considerando os padrões especificados na 

Resolução CONAMA nº357, de 17 de março de 2005 para a qualidade da água”. Já os dados 

primários e secundários obtidos para caracterização do sedimento estão apresentados ao 

longo do item “Caracterização dos sedimentos a serem dragados, de acordo com o 

estabelecido nas Resoluções do CONAMA 344/04 e 420/10”. 

Assim, os valores (mínimos e máximos) de background atuais para os parâmetros nos 

compartimentos água e sedimento estão apresentados de uma forma simplificada e ilustrativa 

no Quadro 3.1.1-31 a seguir. 

Quadro 3.1.1‐31: Valores de background atuais para os parâmetros solicitados.  

Compartimento Água Sedimento 

Parâmetro  Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

Alumínio  <0,10 mg/L  0,25 mg/L     

Antimônio  <0,005 mg/L  ‐     

Arsênio  <0,003 mg/L  ‐     

Bário  <0,50 mg/L  ‐  <0,5 mg/kg  1,70 mg/kg 

Cádmio  <0,001 mg/L  ‐  <0,047 mg/kg  1,50 mg/kg 

Cálcio  54,2 mg/L  99,7 mg/L     

Chumbo  <0,01 mg/L  0,72 mg/L  <0,5 mg/kg  94,0 mg/kg 

Cianeto  <0,10 mg/L  0,2 mg/L     

Cloreto  22,9 mg/L  27,4 mg/L     

Cobre  <0,01 mg/L  ‐  <0,5 mg/kg  98,2 mg/kg 

Cromo  <0,03 mg/L  ‐  <0,5 mg/kg  90,6 mg/kg 

Ferro  <0,03 mg/L  0,15 mg/L     

Manganês  <0,03 mg/L  0,12 mg/L     

Níquel  <0,005 mg/L  ‐  <0,5 mg/kg  46,7 mg/kg 

Prata  <0,005 mg/L  ‐     

Potássio  57,1 mg/L  75,7 mg/L     

Zinco  <0,01 mg/L  2,34 mg/L  <0,5 mg/kg  349 mg/kg 

Matéria Orgânica      1,31 %  44,9 % 
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Compartimento Água Sedimento 

Parâmetro  Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

pH  5,0  10,0  6,19  7,62 

Potencial Redox    ‐403 mV  20 mV 

Resíduo Volátil      0,18 mg/kg  0,35 mg/kg 

Capacidade de troca 
Catiônica 

    0,8 mol/L  1,5 mol/L 

Óxidos de Ferro      0,12 mg/kg  0,26 mg/kg 

Óxidos de Manganês      <0,2 mg/kg  ‐ 

Óxidos de Alumínio      0,42 mg/kg  0,85 mg/kg 

 
 
 

 Caracterização e localização das áreas sujeitas a enchentes & Identificação das áreas inundadas e 

inundáveis nas Áreas de Influência Direta 

Metodologia 

Considerando enchente como a elevação temporária do nível de água dentro da calha de um 

rio devido a acréscimo de descarga, e definindo inundação como um tipo particular de 

enchente, onde a elevação do nível de água normal atinge uma altura em que as águas não se 

limitam à calha principal do rio, extravasando para áreas marginais da planície de inundação, 

vamos utilizar o segundo conceito para a caracterização e a localização proposta. 

A análise do potencial de inundação da Macrobacia de Jacarepaguá, apresentada no Mapa de 

Áreas sujeitas à Inundação (Anexo 3-18 – Volume IV), foi executada através de interpolação 

de dados vetoriais para a formação de um modelo digital de elevação do terreno. Esse modelo 

tem como potencial a representação do comportamento de fenômenos espaciais, bem como 

podem individualizar as unidades de relevo.  

Câmara et al. (2004) define que "a interpolação envolve a criação de estruturas de dados e a 

definição de superfícies de ajuste com o objetivo de se obter uma representação contínua do 

fenômeno a partir das amostras. Essas estruturas são definidas de forma a possibilitar uma 

manipulação conveniente e eficiente dos modelos pelos algoritmos de análise contidos no 

SIG". 

Especificamente para o presente trabalho, foi utilizado o método de interpolação Topo to raster 

(ou TOPOGRID), baseado em mecanismos de interpolação para estudos hidrológicos 
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desenvolvidos por Hutchinson (1999 citado em CÂMARA et al., 2004), que permite a inferência 

de informações complementares na modelagem, como limites de bacias, cursos d'água e 

corpos d'água.  

Esta técnica infere a drenagem no modelo de elevação fazendo com que os valores sejam 

ajustados ao ponto de sela mais baixo, corrigindo possíveis falhas na altimetria e definindo a 

relação das cotas com as linhas de drenagem de acordo com as características locais, desta 

forma, oferecendo maior confiabilidade ao resultado da modelagem. 

 

Resultados 

A Bacia de Jacarepaguá apresenta feições geormofológicas bem definidas, generalizadas na 

forma de uma grande baixada bordeada pelos Maciços Costeiros. 

Na área da baixada propriamente dita, estão os maiores potenciais à inundação em virtude, 

principalmente, das baixas cotas altimétricas para onde convergem os fluxos superficiais 

vindos dos Maciços Costeiros, provenientes não apenas da drenagem, como também do 

caudal pluviométrico durante as chuvas.  

Na AII, além destas cotas serem baixas, entre 0 e 25 metros, elas também apresentam pouca 

variação, especialmente até os 10 metros, dificultando a dispersão de água em superfície, e 

consequentemente a infiltração dessas no solo.  

Algumas anomalias nos fluxos são produzidas por pequenos Morros Isolados, os quais 

rompem a baixa variabilidade das cotas altimétricas e redirecionam pontualmente o 

escoamento, são eles: o Morro Rangel, Morro do Urubu, Morro do Portelo, Pedra de Itaúna, 

Morro do Cantagalo, Morro do Amorim, Pedra da Baleia, Pedra da Panela, entre outros. Tais 

feições geomorfológicas criam pequenas áreas de acumulação no entorno, em virtude dos 

grandes escoamentos superficiais produzidos em eventos de chuva. O mesmo efeito é 

encontrado nas bordas dos maciços com alto percentual de declividade. 

A declividade no entorno é um fator potencial para o rápido acúmulo de água nas regiões mais 

planas. Assim sendo, as áreas da baixada em proximidade com os Maciços Costeiros, em suas 

faces mais íngremes, também representam áreas com grande potencial a inundações. 

Entretanto, as bordas dos Maciços em contato com planos de colúvios, representam menores 



 

A serviço de 

  

 

 

Relatório Ambiental Simplificado das Obras de Recuperação Ambiental do Complexo Lagunar de Jacarepaguá 
Capítulo III – Diagnóstico Ambiental da Área de Influência 
Revisão 00 

III-110 

potenciais a eventos de inundação uma vez que os fluxos são conduzidos por declividades 

progressivas, muitas vezes em pequenos vales encaixados. 

Por se tratar de uma grande área de baixada bordeada por maciços costeiros, conforme citado 

anteriormente, as cotas altimétricas localizadas entre 0 e 25 metros, apresentam pouca 

variabilidade espacial entre as vertentes e representam os pontos mais críticos aos eventos de 

inundação.  

Contudo, os recursos hídricos disponíveis em superfície consubstanciaram a análise e a 

interpolação desses dados, permitindo a identificação de áreas com cotas que indicam o 

potencial para a convergência de fluxos e em caso de eventos pluviométricos extremos, estas 

áreas representariam alta suscetibilidade a inundações, ainda mais que estão representadas 

por solos com características de proximidade com o lençol freático e bastante saturados, como 

os organossolos e os espodossolos. 

Assim, as áreas mais sujeitas à inundação por eventos extremos de pluviosidade estão 

localizadas especialmente entre as cotas altimétricas de 0 a 10 metros, e são representadas 

pelas áreas densamente ocupadas pelas planícies Marinha e Flúvio-Marinha, conforme 

apresentado no mapeamento Geomorfológico e representadas no Mapa de Áreas Sujeitas à 

Inundação (Anexo 3-18 – Volume IV). 

Desta forma e com base nos mapeamentos apresentados, os locais de disposição do material 

dragado representados pela integridade das áreas Centro Metropolitano e Pedra Panela B, e 

parte da área Pedra Panela A, em eventos de pluviosidade extrema (cerca de 12mm/h), como 

apresentado no relatório referente à Estimativa da capacidade de infiltração de águas pluviais 

na área de implantação e dos locais de disposição do material dragado, sofreriam com eventos 

de inundação, mais rapidamente que as demais áreas de disposição de material.  

Em relação à população residente, a localizada especialmente no bairro do Recreio dos 

Bandeirantes, parte dos bairros de Camorim, Barra da Tijuca (entre as lagoas da Tijuca e de 

Jacarepaguá) e no Itanhangá (especialmente na área da saída da Estrada da Barra da Tijuca – 

bacia dos rios Cachoeira e Leandro), apresentam altíssimo e alto potencial à inundação. 
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3.1.2 Corpos hídricos 

 Caracterização da qualidade dos corpos hídricos, considerando os diferentes compartimentos 

(água e sedimento), buscando identificar as diferenças, os períodos de estiagem e de chuva 

mais intensa. Utilizando parâmetros bacteriológicos, físico-químicos e biológicos, de fontes 

secundárias e dados primários, quando necessário, considerando os padrões especificados na 

Resolução CONAMA nº357, de 17 de março de 2005 para a qualidade da água 

 
A caracterização da qualidade das águas do Complexo Lagunar da Baixada de Jacarepaguá, 

localizado no município do Rio de Janeiro (RJ) foi realizada levando-se em consideração tanto 

dados secundários disponíveis na literatura, quanto dados primários obtidos a partir da coleta 

de amostras de água. Os dados secundários utilizados para este diagnóstico foram adquiridos 

a partir dos seguintes estudos: 

 Relatório do Projeto Básico de Recuperação Ambiental do Complexo Lagunar da 

Baixada de Jacarepaguá no município do Rio de Janeiro – RJ (PROJCONSULT, 2011) 

– Anexo 3-19 – Volume IV (Laudos de análise de água); 

 Boletins do monitoramento sistemático de qualidade de água do Complexo Lagunar de 

Jacarepaguá, efetuado pelo INEA (2011 e 2007); 

 Florações de Cianobactérias tóxicas em uma Lagoa Costeira Hipereutrófica do Rio de 

Janeiro/RJ (Brasil) e suas consequências para saúde humana (GOMES et al., 2009). 

Algumas diferenças entre as estratégias amostrais adotadas nestes estudos para a coleta de 

água encontram-se resumidamente relacionadas no Quadro 3.1.2-1. 

 

Quadro 3.1.2‐1: Estratégia amostral adotada nos estudos realizados no Complexo Lagunar da Baixada de Jacarepaguá (RJ). 

Estudos  Malha Amostral Período de Coleta 

Complexo Lagunar da Baixada de 
Jacarepaguá (PROJCONSULT, 2011) 

3 estações de coleta   Maio de 2011 

Complexo Lagunar da Baixada de 
Jacarepaguá (INEA, 2007) 

8 estações de coleta  Fevereiro a Outubro de 2007 

Complexo Lagunar da Baixada de 
Jacarepaguá (INEA, 2011) 

8 estações de coleta  Abril de 2011 

Complexo Lagunar de Jacarepaguá  Amostragem 
quinzenal em 2 
estações  

Período I ‐ Agosto de 1996a setembro de 1997 

Período II ‐ Janeiro a novembro de 1999 

Período  III  ‐  Fevereiro  de  2007  a  fevereiro  de 
2008 
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Os Anexos 3-20, 3-21, 3-22 apresentam os Mapas de Recursos Hídricos na ADA, na AID e na 

AII, respectivamente do Projeto de Recuperação do Complexo Lagunar de Jacarepaguá. 

No âmbito do Relatório do Projeto Básico de Recuperação Ambiental do Complexo Lagunar da 

Baixada de Jacarepaguá (PROJCONSULT, 2011), foram consideradas amostras de água 

coletadas em maio de 2011 em 3 regiões distintas: sendo 1 ponto (AD 10) localizado na Lagoa 

de Jacarepaguá, outro ponto (AD 27) na Lagoa da Tijuca e o último ponto (AD 44) localizado 

na Lagoa de Marapendi. As amostragens de água foram feitas por meio de garrafas do tipo 

Van Dorn e em profundidade de 20 cm do nível da água. No  

Quadro 3.1.2-2 são apresentadas as coordenadas geográficas, batimetria e transparência da 

água de cada ponto e na Figura 3.1.2-1 pode ser visualizada a localização destes. 

 

Quadro 3.1.2‐2: Coordenadas das estações de coleta de amostras de água no Complexo Lagunar da Baixada de Jacarepaguá.  

Ponto 
Coordenadas UTM 

Transparência (m)  Batimetria Local (m) 
X  Y 

AD 10  666868.4  7457993.7  0,15  0,70 

AD 27  670946.4  7456373.2  0,10  1,00 

AD 44  663742.4  7454350.4  0,40  1,20 

Fonte: PROJCONSULT (2011). 
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Figura 3.1.2‐1: Localização dos pontos de coleta de água nas Lagoas de Jacarepaguá, Tijuca e Marapendi. 

Fonte: PROJCONSULT (2011). 

 
No monitoramento sistemático de qualidade de água do Complexo Lagunar de Jacarepaguá, 

efetuado pelo INEA, foram coletadas amostras em 8 pontos, sendo 2 pontos de coleta na lagoa 

de Jacarepaguá, 3 na lagoa de Marapendi, 1 na lagoa de Camorim e 2 na lagoa da Tijuca. 

Foram analisados os principais indicadores físicos e químicos de qualidade de água, bem 

como a comunidade fitoplanctônica quanto à sua composição quantitativa e qualitativa. De 

acordo com esses resultados, são também realizados testes semi-quantitativos para detecção 

de toxinas de cianobactérias (Microcystis aeruginosa) na água, e feitas análises em 

sedimentos. No presente diagnóstico foram utilizados dados retirados do boletim nº4 - abril de 

2011 e do boletim geral de 2007. No Quadro 3.1.2-3 são apresentadas as coordenadas 

geográficas dos pontos de amostragem e na Figura 3.1.2-2 é apresentado um mapa com a 

distribuição espacial das estações de amostragem. 
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Quadro 3.1.2‐3: Localização das estações de coleta do monitoramento sistemático da qualidade de água do Complexo 
Lagunar de Jacarepaguá efetuado pelo INEA. 

Estação de coleta  Localização  Coordenadas geográficas 

Latitude  Longitude 

CM 320  Lagoa de Camorim – embaixo da ponte  22058’35’’  043021’52’’ 

JC 341  Lagoa de Jacarepaguá – atrás do autódromo  22058’43’’  043024’13’’ 

JC 342  Lagoa de Jacarepaguá – próximo ao Rio Arroio Pavuna  22042’05’’  043052’46’’ 

MR 361  Lagoa de Marapendi – parque Chico Mendes  22002’05’’  043026’52’’ 

MR 363  Lagoa de Marapendi – em frente ao novo Leblon  23001’01’’  043025’15’’ 

MR 369  Lagoa Marapendi – atrás do Barra Bali  23000’55’’  043021’50’’ 

TJ 303  Lagoa da Tijuca – embaixo do elevado do Joá  22059’40’’  043020’45’’ 

TJ 306  Lagoa da Tijuca – atrás do Hard Rock  23000’00’’  043018’30’’ 

Fonte: INEA (www.inea.rj.gov.br) 

 
 

 
Figura 3.1.2‐2: Localização das estações de amostragem de água do Complexo Lagunar de Jacarepaguá.  

Fonte: INEA (www.inea.rj.gov.br) 

 

 

Também foram coletadas amostras de água por Gomes et al. (2009) em duas estações de 

coleta, com frequência quinzenal, para monitorar florações de cianobactérias tóxicas no  

Complexo Lagunar de Jacarepaguá. Para melhor interpretação dos resultados obtidos, os 

dados foram divididos em três períodos de acordo com os ciclos sazonais estudados, são eles: 

Período I (PI) de agosto/96 a setembro/97, Período II (PII) de janeiro/99 a novembro/99 e 

Período III (PIII) de fevereiro/07 a janeiro/08. A Figura 3.1.2-3 apresenta a localização das 

estações de amostragem do estudo realizado por Gomes op cit. 
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Figura 3.1.2‐3: Localização das estações de coleta no complexo Lagunar de Jacarepaguá. 

Fonte: Gomes et al. (2009). 

 

Além dos dados secundários levantados, foi também realizada uma campanha complementar 

de caracterização ambiental, em novembro de 2012, onde foram amostrados parâmetros 

físicos, químicos e biológicos na água em 4 pontos de coleta, conforme apresentado na Figura 

3.1.2-4, a seguir. Os parâmetros analisados nas amostras de água foram definidos de acordo 

com a Resolução CONAMA nº357/05, especificamente no artigo 21, que trata de águas 

salobras classe 1, que é o caso das águas das lagoas do Complexo Lagunar de Jacarepaguá. 

 
Figura 3.1.2‐4: Localização das estações de amostragem de água do Complexo Lagunar de Jacarepaguá.  

 

P1 

P2 
P3 

P4 
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Temperatura,  pH, Salinidade e Turbidez 

No Quadro 3.1.2-4 são mostrados os resultados de temperatura e pH obtidos nas amostras 

coletadas para caracterização da qualidade de água do complexo Lagunar de Jacarepaguá em 

maio de 2011 (PROJCONSULT, 2011). Os valores de temperatura e pH obtidos nos 3 pontos 

localizados nas lagoas de Jacarepaguá, Tijuca e Marapendi foram bastante homogêneos e 

variam de 25,4 a 25,7 0C e de 7,56 a 7,78, respectivamente. A turbidez das águas variou de 

18,3 a 53,9 NTU, sendo o maior valor obtido na Lagoa da Tijuca. Já a salinidade variou de 4,19 

a 25,7, sendo o menor valor obtido na Lagoa de Jacarepaguá localizada na porção mais 

interna do sistema.  

Segundo Fernandes (1991) a variação da salinidade no sistema é resultado de um maior ou 

menor nível de precipitação pluviométrica, que determina um maior ou menor aporte de água 

doce para as lagoas, bem como também da penetração da água do mar, por ação das marés. 

 

Quadro 3.1.2‐4: Valores de Temperatura e pH obtidos nas amostras de água do Complexo Lagunar de Jacarepaguá. 

Pontos  Temperatura (ºC)  pH  Salinidade  Turbidez (NTU) 

AD 10  25,6  7,68  4,3  36,7 

AD 27  25,4  7,78  14,9  53,9 

AD 44  25,7  7,56  25,7  18,3 

Fonte: PROJCONSULT (2011) 

 
Na Gráfico 3.1.2-1 é mostrada a variação da temperatura nos 3 períodos determinados por 

Gomes et al. (2009). De uma forma geral o padrão de temperatura variou entre 18 e 32ºC, 

sendo a mesma controlada basicamente pelo período da amostragem, sendo obtidas maiores 

temperaturas no verão e menores temperaturas no inverno, conforme esperado. Pequenas 

variações foram encontradas em função principalmente de eventos transientes, como 

passagem de frentes frias. No Período I a temperatura variou de 20,0 e 21,0ºC (agosto/96) a 

31,2 e 32,6ºC (janeiro/97) nos pontos 1 e 2, respectivamente. A variação da temperatura no 

Período II foi de 19ºC em agosto/99 (nos dois pontos de coleta) à 29,6ºC (ponto 1) e 30,5ºC 

(ponto 2). Já no Período III, os menores valores de temperatura foram observados no mês de 

julho/07 (18,5ºC, ponto 1; 19,1ºC, ponto 2) e os maiores em março/07 (31,4ºC; ponto 1) e em 

fevereiro/07 (30,6ºC; ponto 2). 
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Gráfico 3.1.2‐1: Variação da temperatura no Complexo Lagunar de Jacarepaguá. 

Fonte: Gomes et al. (2009). 

 
Os valores de pH obtidos por Gomes et al. (2009) são mostrados na Gráfico 3.1.2-2.No ponto 1 

na maioria dos meses compreendidos entre o Período I e II os valores de pH variaram de 

neutro à levemente alcalino. Um considerável aumento nos valores de pH foi registrado nos 

meses de verão (pH 10; novembro/99). Durante o Período III (ponto 1), apenas os meses de 

fevereiro e março/07 apresentaram altos valores de pH, nos demais meses desse período, o 

pH da água variou de neutro a ácido. No ponto 2, os valores de pH também variaram de neutro 

a alcalino na maioria dos meses, com valores ligeiramente ácidos nos meses de verão no 

Período III. Já a salinidade da água da lagoa de Jacarepaguá (Gráfico 3.1.2-3) variou desde 

valores próximos a zero (fevereiro e março/97; janeiro e fevereiro/99) a 10 (novembro/99). No 

Período III, ocorreram salinidades mais baixas nos meses do verão (período chuvoso), se 

comparadas aos meses de seca do inverno, sugerindo uma possível diluição da água da lagoa 

pela água da chuva. 

 

 
Gráfico 3.1.2‐2: Variação do pH no Complexo Lagunar de Jacarepaguá. 

Fonte: Gomes et al. (2009). 

PONTO 2 PONTO 1
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Gráfico 3.1.2‐3: Variação da salinidade no Complexo Lagunar de Jacarepaguá. 

Fonte: Gomes et al. (2009). 

 
Durante a campanha de caracterização ambiental complementar realizada em novembro de 

2012 foram medidos in situ os parâmetros físico-químicos. A temperatura medida nos pontos 

de coleta variou de 25,76 a 28,41ºC, sendo a mesma basicamente controlada pelo horário de 

medição. Os valores de pH variaram de 7,90 a 9,33, com relativa elevação dos valores 

potencialmente associada com a produtividade primária local, que absorve íons H+ do meio, 

deixando-o mais alcalino. Os valores de pH estiveram acima do preconizado na Resolução 

CONAMA nº357/05 em dois dos quatro pontos de coleta avaliados. Já a salinidade, como era 

de se esperar, foi maior nos pontos mais próximos à desembocadura do Canal da Joatinga e 

na Lagoa de Marapendi. Os valores de turbidez variaram de 12,20 a 40,03 NTU, com menores 

valores na região próximo ao canal, devido a influência de água marinha, e maiores valores 

encontrados no ponto P1. O Quadro 3.1.2-5 apresenta os valores obtidos de temperatura, pH, 

salinidade e turbidez durante a campanha de caracterização da qualidade da água. 

Quadro 3.1.2‐5: Valores de Temperatura e pH obtidos nas amostras de água coletadas no Complexo Lagunar de Jacarepaguá 
em novembro de 2012. 

Pontos  Temperatura (0C)  pH  Salinidade  Turbidez (NTU) 

Ponto 1 – Lagoa de Jacarepaguá  28,06  9,33  5  40,03 

Ponto 2 – Lagoa da Tijuca  28,41  7,9  6,61  29,57 

Ponto 3 – Lagoa da Tijuca 
(próximo ao canal da Joatinga) 

25,76  7,94  20,8  12,20 

Ponto 4 – Lagoa de Marapendi  28,24  8,89  16,69  27,84 

 

 

PONTO 1 PONTO 2 
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Oxigênio dissolvido e DBO 

No Quadro 3.1.2-6 a seguir são mostrados os valores de oxigênio dissolvidos (OD) obtidos nas 

amostras coletadas em maio de 2011 para caracterização da qualidade da água do Complexo 

de Jacarepaguá (PROJCONSULT, 2011). As concentrações de OD obtidas variaram de 4,19 a 

5,78 mg/L, o que enquadra o sistema como um corpo de águas salobras Classe 1  (Resolução 

CONAMA nº 357/2005). O enquadramento das águas das lagoas do complexo foi realizado 

pelo órgão ambiental (INEA, 2012), que privilegia o critério de proteção das comunidades 

aquáticas. 

 

Quadro 3.1.2‐6: Concentração de oxigênio dissolvido nas amostras de água do Complexo Lagunar de Jacarepaguá.  

Pontos Oxigênio dissolvido (mg/L)

AD 10  4,19 

AD 27  5,74 

AD 44  5,18 

Fonte: PROJCONSULT (2011). 
 
 

No Quadro 3.1.2-7 são mostradas as concentrações de OD mínimas, máximas e medianas 

obtidas no monitoramento sistemático da qualidade de água do Complexo Lagunar de 

Jacarepaguá efetuado pelo INEA entre fevereiro e outubro de 2007. Os valores de OD obtidos 

no sistema variaram de 0,1 a 11,6 mg/L, sendo obtidas nas lagoas de Camorim, Marapendi e 

Tijuca medianas abaixo do padrão de qualidade estabelecido (5 mg/L) para águas salobras 

classe 1 segundo Resolução CONAMA n0 357.  No Gráfico 3.1.2-4 é mostrado o gráfico da 

variação temporal das concentrações de OD no ano de 2007 e o valor padrão CONAMA para 

águas salobras Classe 1. 

 

Quadro 3.1.2‐7: Concentração de oxigênio dissolvido nas amostras de água do Complexo Lagunar de Jacarepaguá.  

Lagoa 
Oxigênio dissolvido (mg/L)

Mínimo Mediana Máximo 

Camorim  0,1  2,4  9,0 

Jacarepaguá  0,6  7,2  11,6 

Marapendi  0,9  3,4  9,9 

Tijuca  2,3  3,5  4,0 

Fonte: Boletim geral do monitoramento sistemático de qualidade de água do Complexo Lagunar de Jacarepaguá 
efetuado pelo INEA em 2007. 
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Gráfico 3.1.2‐4: Variação temporal das concentrações de OD (mg/L) nas lagoas que compõem o sistema Lagunar de 
Jacarepaguá. 

Fonte: Boletim geral do monitoramento sistemático de qualidade de água do Complexo Lagunar de Jacarepaguá efetuado pelo 
INEA em 2007. 

 
 

No Quadro 3.1.2-8 são mostrados os valores de OD e índice de conformidade obtidos no 

boletim nº 4 do INEA, referente ao mês de abril de 2011. Os resultados mostram que apenas a 

lagoa de Jacarepaguá apresenta concentrações de OD acima do limite estabelecido pela 

legislação para águas salobras Classe 1.  

A partir dos resultados é atribuído um valor de conformidade para o OD. O índice de 

conformidade baseia-se no percentual de desvio em relação ao padrão, sendo gerada uma 

classificação de conformidade em 4 categorias: SATISFATÓRIO, REGULAR, RUIM OU 

PÉSSIMO. 

Embora as águas da Lagoa de Jacarepaguá apresentem valores de OD acima do valor padrão, 

o índice de conformidade de OD obtido é classificado como Regular. Já as outras lagoas que 

compõem o sistema foram enquadradas na categoria Ruim. 

 

Quadro 3.1.2‐8: Concentrações de OD e índices de conformidade obtidos em abril de 2011 no Complexo Lagunar de 
Jacarepaguá.  

Lagoa  Oxigênio dissolvido (mg/L) 
Índice de Conformidade 

(valor obtido/valor padrão) 

Camorim  2,8  Ruim 

Jacarepaguá  4,4  Regular 

Marapendi  3,3  Ruim 

Tijuca  3,5  Ruim 

Fonte: Boletim geral do monitoramento sistemático de qualidade de água do Complexo Lagunar de Jacarepaguá 
efetuado pelo INEA em 2007. 
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Ao longo dos três períodos estudados por Gomeset al. (2009), foi registrada uma grande 

variabilidade das concentrações de oxigênio dissolvido (Gráfico 3.1.2-5). As maiores 

concentrações de OD (máx = 16,40 mg.L-1 em agosto/97) encontradas na superfície na coluna 

d’água são resultado da elevada atividade fotossintética fitoplanctônica. No Período III, maiores 

concentrações de OD foram observadas na superfície e anoxia, no fundo da coluna d’água. Na 

maioria das amostragens, a anoxia foi registrada já a partir dos primeiros 50 cm da coluna 

d’água. 

 

 
Gráfico 3.1.2‐5: Variação de OD no Complexo Lagunar de Jacarepaguá. 

Fonte: Gomes et al. (2009). 

 

No Quadro 3.1.2-9 são apresentados os valores de DBO obtidos no monitoramento sistemático 

da qualidade de água da região efetuado pelo INEA em 2007. A partir dos resultados verifica-

se que a lagoa de Camorim apresentou maiores valores de DBO, provavelmente associado 

com a chegada de água do Arroio Pavuna, oriunda da zona urbana adjacente e com elevada 

carga orgânica. As demais lagoas também possuem níveis de DBO elevados, típicos de áreas 

costeiras com grau de eutrofização elevado. 

 

Quadro 3.1.2‐9: Concentração de demanda bioquímica de oxigênio (DBO) nas amostras de água do Complexo Lagunar de 
Jacarepaguá.  

Lagoa 
DBO (mg/L)

Mínimo Mediana Máximo

Camorim  9,0  12,0  32,0 

Jacarepaguá  5,6  8,8  24,0 

Marapendi  2,0  7,1  16,5 

Tijuca  4,5  5,9  18,5 

Fonte: Boletim geral do monitoramento sistemático de qualidade de água do Complexo Lagunar de Jacarepaguá efetuado pelo 
INEA em 2007. 
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As análises de oxigênio dissolvido realizadas nas amostras de água em novembro de 2012 

mostram um comportamento esperado para áreas costeiras eutróficas, com valores de 

oxigênio dissolvido variando de 1,15 (Ponto 2 – Lagoa da Tijuca) a 6,44 mg/L (Ponto 4 – Lagoa 

de Marapendi). Nos demais pontos os valores obtidos foram de 1,63 (Ponto 3 – Lagoa da 

Tijuca) e 6,37 (Lagoa de Jacarepaguá). Os valores de saturação de oxigênio apresentaram 

sempre uma subsaturação, e em alguns pontos de quase anoxia nas amostras de superfície 

analizadas, com valores oscilando entre 14,5 e 89%. 

O Quadro 3.1.2-10 a seguir resume os valores mínimos e máximos de OD obtidos para área de 

estudo nas diferentes campanhas de amostragem. Ressalta-se que apenas na amostragem de 

maio de 2011 as concentrações de OD estiveram acima do limite estabelecido águas salobras 

Classe 1 da Resolução CONAMA nº 357. 

Quadro 3.1.2‐10: Concentrações de OD obtidas nas amostragens efetuadas na região. 

Referências  Período  Oxigênio dissolvido (mg/L) 

PROJCONSULT (2011)  Maio 2011  4,19 a 5,74 

INEA (2011)  Abril 2011  2,8 a 4,4 

INEA (2007)  Fev a Out/ 2007  2,4 a 7,2 

 
 

Parâmetros físicos e biológicos 

Durante a campanha de caracterização complementar realizada em novembro de 2012, foram 

analisados também parâmetros os físicos e biológicos definidos pelo artigo 21 (águas salobras 

classe 1) da Resolução CONAMA nº357/05, conforme mencionado anteriormente. Os 

resultados obtidos apontaram que todas as amostras analisadas apresentaram valores acima 

do preconazinado nesta Resolução para os parâmetros cor, odor, materiais flutuantes e 

resíduos sólidos objetáveis. Esse tipo de comportamento já era, de certa forma, esperado, uma 

vez que o ambiente encontra-se atualmente com considerável grau de eutrofização, 

visualmente perceptível. 

Não foram detectados óleos e graxas nas amostras, bem como estiveram ausentes em todas 

as amostras os microorganismos E. coli. Com relação aos coliformes totais, os valores obtidos 

durante a campanha complementar de novembro de 2012 podem ser considerados baixos para 

o complexo lagunar de Jacarepaguá, com valor máximo de 210 NMP/100mL encontrado no 

ponto P2. Os resultados obtidos estão apresentados no Anexo 3-23 – Volume IV. 
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Nutrientes 

No Quadro 3.1.2-11 a seguir são mostradas as concentrações de nutrientes obtidas na 

amostragem efetuada em maio de 2011 para caracterização da qualidade de água do 

Complexo Lagunar de Jacarepaguá antes de serem iniciadas as atividades de dragagem na 

região (PROJCONSULT, 2011). Como pode ser visto, as concentrações de nitrito e nitrato na 

região estiveram abaixo do limite de detecção do método analítico empregado. Já as 

concentrações de nitrogênio amonical e fósforo total obtidas nos 3 pontos de amostragem 

estiveram acima do padrão estabelecido pela Resolução CONAMA nº 357 para águas salobras 

Classe 1. 

Quadro 3.1.2‐11: Concentração de nutrientes obtidas nas amostras de água do Complexo Lagunar de Jacarepaguá.  

Parâmetro (mg/l)  AD 10  AD 27  AD 44  LDM 
Padrão águas salobras

Classe 1  Classe 2

Nitrogênio amoniacal  1,92  1,78  1,72  0,05  0,40  0,70 

Nitrito  <0,05  <0,05  <0,05  0,05  0,07  0,20 

Nitrato  <0,01  <0,01  <0,01  0,01  0,40  0,70 

Fósforo Total  0,68  0,58  0,92  0,01  0,124  0,186 

Legenda: Padrão de águas salobras = valores estabelecidos pela Resolução CONAMA n0 357. 
Fonte: PROJCONSULT (2011). 
 

No Quadro 3.1.2-12 a seguir são mostrados os valores de nitrogênio amoniacal e fósforo total 

obtidos em abril de 2011 durante o monitoramento sistemático efetuado pelo INEA em 8 pontos 

de amostragem distribuídos no Complexo Lagunar de Jacarepaguá. Como pode se observar, 

para ambos os parâmetros de qualidade de água foram obtidos valores acima do padrão 

estabelecido pela legislação em todas as lagoas que compõem o sistema. O índice de 

conformidade obtido tanto para nitrogênio amoniacal quanto para fósforo total pelas lagoas de 

Jacarepaguá foi classificado como péssimo. 

 

Quadro 3.1.2‐12: Concentração de nutrientes obtidas nas amostras de água do Complexo Lagunar de Jacarepaguá durante 
monitoramento efetuado em abril de 2011 pelo INEA.  

Parâmetro (mg/l)  Jacarepaguá  Camorim  Marapendi  Tijuca 

Padrão águas 
Salobras 

Classe 1  Classe 2

Nitrogênio amoniacal  1,9  2,5  3,8  3,1  0,40  0,70 

Fósforo Total  0,7  0,8  0,8  0,51  0,124  0,186 

Legenda: Padrão de águas salobras = valores estabelecidos pela Resolução CONAMA n0 357. 
Fonte: Boletim nº 4 abril de 2011 do monitoramento sistemático de qualidade de água do Complexo Lagunar de Jacarepaguá 
efetuado pelo INEA. 
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Os valores de fósforo total obtidos nas amostras coletadas no monitoramento sistemático da 

qualidade de água da região efetuado pelo INEA em 2007 são apresentados no Quadro 

3.1.2-13. As concentrações do nutriente no sistema oscilaram de 0,3 a 2,0 mg/L entre os 

meses de fevereiro e outubro. No Gráfico 3.1.2-6 é mostrada variação temporal do parâmetro. 

A partir dos resultados nota-se que todos os valores obtidos para o sistema se encontraram 

acima do valor máximo permitido para as Classes 1 e 2 de águas salobras segundo a 

Resolução CONAMA nº 357. 

Quadro 3.1.2‐13: Concentração de fósforo total nas amostras de água do Complexo Lagunar de Jacarepaguá.  

Lagoa 
Fósforo Total  (mg/L) 

Mínimo  Mediana  Máximo 

Camorim  1,0  1,5  2,0 

Jacarepaguá  1,0  1,0  2,0 

Marapendi  0,8  1,3  1,8 

Tijuca  0,3  1,0  1,3 

Fonte: Boletim geral do monitoramento sistemático de qualidade de água do Complexo Lagunar de Jacarepaguá efetuado pelo 
INEA em 2007. 

 
 
 

 
Gráfico 3.1.2‐6: Variação temporal das concentrações de fósforo total (mg/L) nas lagoas que compõem o sistema Lagunar de 

Jacarepaguá. 

Fonte: Boletim geral do monitoramento sistemático de qualidade de água do Complexo Lagunar de Jacarepaguá 
efetuado pelo INEA em 2007. 

 

No Quadro 3.1.2-14 são mostrados os valores de orto-fosfato obtidos no monitoramento 

sistemático da qualidade de água do Complexo Lagunar de Jacarepaguá efetuado pelo INEA 

entre fevereiro e outubro de 2007. As concentrações do nutriente no sistema oscilaram de 0,27 
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a 1,20 mg/L. No Gráfico 3.1.2-7 é mostrada variação temporal do parâmetro nas lagoas do 

Complexo Lagunar de Jacarepaguá.  

 

Quadro 3.1.2‐14: Concentração de orto‐fosfato nas amostras de água do Complexo Lagunar da Baixada de Jacarepaguá.  

Lagoa 
Orto‐fosfato  (mg/L) 

Mínimo  Mediana  Máximo 

Camorim  0,75  0,90  1,20 

Jacarepaguá  0,45  0,85  1,10 

Marapendi  0,55  1,05  1,15 

Tijuca  0,27  0,58  1,03 

Fonte: Boletim geral do monitoramento sistemático de qualidade de água do Complexo Lagunar de Jacarepaguá efetuado pelo 
INEA em 2007. 

 
 
 

 

Gráfico 3.1.2‐7:  Variação temporal das concentrações de ortofosfato (mg/L) nas lagoas que compõem o sistema Lagunar de 
Jacarepaguá. 

Fonte: Boletim geral do monitoramento sistemático de qualidade de água do Complexo Lagunar de Jacarepaguá 
efetuado pelo INEA em 2007. 

 

As concentrações de nitrato obtidas nas amostras coletadas no Complexo Lagunar de 

Jacarepaguá para o monitoramento sistemático da qualidade de água pelo INEA são 

mostradas no Quadro 3.1.2-15. O referido parâmetro oscilou de 0,01 a 3,60 mg/L entre 

fevereiro e outubro de 2007 nas lagoas que compõem o sistema. Ressalta-se que as 

concentrações obtidas no mês de março para Lagoa de Camorim (3,60 mg/L) e Lagoa de 

Marapendi (1,86 mg/L) estiveram acima do padrão estabelecido pela Resolução CONAMA 

nº 357 para águas salobras Classes 1 e 2. No Gráfico 3.1.2-8 é mostrada a variação temporal 

das concentrações de nitrato nas lagoas do Complexo Lagunar de Jacarepaguá em 2007. 



 

A serviço de 

  

 

 

Relatório Ambiental Simplificado das Obras de Recuperação Ambiental do Complexo Lagunar de Jacarepaguá 
Capítulo III – Diagnóstico Ambiental da Área de Influência 
Revisão 00 

III-126 

Quadro 3.1.2‐15: Concentração de nitrato nas amostras de água do Complexo Lagunar da Baixada de Jacarepaguá.  

Lagoa 
Nitrato  (mg/L) 

Mínimo  Mediana  Máximo 

Camorim  0,01  0,07  3,60 

Jacarepaguá  0,01  0,05  0,10 

Marapendi  0,04  0,06  1,86 

Tijuca  0,01  0,04  0,09 

Fonte: Boletim geral do monitoramento sistemático de qualidade de água do Complexo Lagunar de Jacarepaguá efetuado pelo 
INEA em 2007. 

 
 

 
Gráfico 3.1.2‐8: Variação temporal das concentrações de nitrato (mg/L) nas lagoas que compõem o sistema Lagunar de 

Jacarepaguá. 

Fonte: Boletim geral do monitoramento sistemático de qualidade de água do Complexo Lagunar de Jacarepaguá 
efetuado pelo INEA em 2007. 

 

Com relação ao nitrito, no monitoramento sistemático da qualidade de água efetuado pelo 

INEA em 2007, foram obtidas concentrações entre 0,001 e 0,200 mg/L na região (Quadro 

3.1.2-16). Ressalta que os valores obtidos nas Lagoas do Camorim (no mês de março), 

Marapendi (nos meses de março e outubro) e Lagoa da Tijuca (no mês de outubro) estiveram 

acima do padrão estabelecido para águas salobras Classe 1, como pode ser visto no Gráfico 

3.1.2-9. 

 

 

 

 

 

 



 

A serviço de 

  

 

 

Relatório Ambiental Simplificado das Obras de Recuperação Ambiental do Complexo Lagunar de Jacarepaguá 
Capítulo III – Diagnóstico Ambiental da Área de Influência 
Revisão 00 

III-127 

Quadro 3.1.2‐16: Concentração de nitrito nas amostras de água do Complexo Lagunar da Baixada de Jacarepaguá. 

Lagoa 
Nitrito (mg/L) 

Mínimo  Mediana  Máximo 

Camorim  0,001  0,010  0,200 

Jacarepaguá  0,002  0,020  0,100 

Marapendi  0,015  0,046  0,185 

Tijuca  0,008  0,013  0,070 

Fonte: Boletim geral do monitoramento sistemático de qualidade de água do Complexo Lagunar de Jacarepaguá 
efetuado pelo INEA em 2007. 

 

 

 
Gráfico 3.1.2‐9: Variação temporal de nitrito (mg/L) nas amostras de água do Complexo Lagunar da Baixada de Jacarepaguá. 

Fonte: Boletim geral do monitoramento sistemático de qualidade de água do Complexo Lagunar de Jacarepaguá 
efetuado pelo INEA em 2007. 

 

Os valores de nitrogênio amoniacal solúvel e nitrogênio kjeldahl obtidos pelo INEA durante o 

monitoramento sistemático realizado em 2007 no Complexo Lagunar da Baixada de 

Jacarepaguá são mostradas no Quadro 3.1.2-17 a seguir. Para nitrogênio amoniacal foram 

encontradas concentrações entre 0,01 e 3,70 mg/L durante o período avaliado, enquanto para 

nitrogênio kjeldahl oscilaram de 1,60 a 7,00 mg/L. Ressalta-se que para nitrogênio amoniacal 

solúvel foram obtidas concentrações acima do padrão para águas salobras Classes 1 e 2 

durante grande parte do período de amostragem (fevereiro a outubro), como pode ser visto no 

Gráfico 3.1.2-10. De maneira geral, a Lagoa de Jacarepaguá foi a que apresentou menores 

concentrações de nitrogênio em suas águas durante o período avaliado. 
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Quadro 3.1.2‐17: Concentração de nitrogênio amoniacal e kjeldahl nas amostras de água do Complexo Lagunar da Baixada 
de Jacarepaguá.  

Lagoa  Nitrogênio Amoniacal Solúvel (mg/L) Nitrogênio Kjeldahl (mg/L)

Mínimo  Mediana Máximo Mínimo Mediana  Máximo

Camorim  0,25 1,80 2,40 4,00 4,50  6,50

Jacarepaguá  0,01 0,30 3,70 2,60 3,00  6,50

Marapendi  0,38 ‐  1,95 2,40 3,75  6,25

Tijuca  0,74 1,90 2,85 1,60 4,25  7,00

Fonte: Boletim geral do monitoramento sistemático de qualidade de água do Complexo Lagunar de Jacarepaguá 
efetuado pelo INEA em 2007. 

 
 
 

 
Gráfico 3.1.2‐10: Variação temporal de nitrogênio amoniacal solúvel (mg/L) nas amostras de água do Complexo Lagunar da 

Baixada de Jacarepaguá. 

Fonte: Boletim geral do monitoramento sistemático de qualidade de água do Complexo Lagunar de Jacarepaguá 
efetuado pelo INEA em 2007. 

 

O Quadro 3.1.2-18 a seguir resume as concentrações de nutrientes obtidas nos estudos 

efetuados na região. Nota-se que, de um modo geral, não são encontradas boas condições 

para os parâmetros analisados, estando grande parte dos valores médios fora dos padrões 

estabelecidos pela CONAMA n0 357, o que indica que o sistema possui elevada carga orgânica 

e que o lançamento sem controle de esgotos domésticos, principal fonte dos nutrientes, causa 

a degradação do meio. Esse processo de eutrofização vem sendo intensificado pelo 

crescimento urbano da região do entorno do complexo lagunar, o que confere a esse corpo 

d’água a categoria de hipertrófico, de acordo com os critérios estabelecidos pela Organização 

de Cooperação em Desenvolvimento Econômico (OECD, 1992). 
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Quadro 3.1.2‐18: Concentrações de nutrientes obtidas nos estudos realizados no Complexo Lagunar de Jacarepaguá. 

Parâmetro (mg/l) 
PROJCONSULT 

(2011) 
INEA 
(2011) 

INEA 
(2007) 

Padrão águas Salobras 

Classe 1  Classe 2 

Nitrogênio amoniacal  1,72 ‐ 1,92  1,9 – 3,8  0,01 – 3,70  0,40  0,70 

Nitrogênio kjeldahl  ‐  ‐  1,60 – 7,00  ‐  ‐ 

Nitrito  <0,05  ‐  0,001 – 0,200  0,07  0,20 

Nitrato  <0,01  ‐  0,01 – 3,60  0,40  0,70 

Fósforo Total  0,58 – 0,92  0,51 – 0,8  0,3 ‐2,0  0,124  0,186 

Orto‐fosfato  ‐  ‐  0,27 – 1,20  ‐  ‐ 

 
 

Os resultados obtidos durante a campanha de caracterização ambiental complementar 

realizada em novembro de 2012 revelaram um comportamento bastante similar ao reportado 

na literatura, com valores de nitrato abaixo do limite de detecção nas 4 amostras coletadas. O 

nitrito foi encontrado em valores relativamente baixos, chegando a no máximo 0,048 mg/L, 

sendo a forma nitrogenada predominante a amônia, com valores variado de <1,5 a 7,90 mg/L. 

Este é um comportamento tipicamente observado em águas eutróficas, que possuem 

comportamento redutor, sendo encontrados valores acima do preconizado pela Resolução 

CONAMA nº357/05 para o nitrogênio amoniacal. Com relação ao fósforo, durante a campanha 

foram encontrados valores acima do preconizado pela Resolução CONAMA nº357/05, 

chegando até 0,79 mg/L no ponto 1, situado na lagoa de Jacarepaguá. O Quadro 3.1.2-19 

apresenta os valores de concentração dos nutrientes encontrados nos pontos de coleta 

amostrados. 

Quadro 3.1.2‐19: Concentrações de nutrientes obtidas durante a campanha de caracterização ambiental. 

Parâmetro (mg/l)  P1  P2  P3  P4 
Padrão águas Salobras 

Classe 1  Classe 2 

Nitrogênio amoniacal  3,75  7,90 3,46  <1,5  0,40  0,70 

Nitrito  0,048  0,014 0,024  <0,001  0,07  0,20 

Nitrato  <0,4  <0,4 <0,4  <0,4  0,40  0,70 

Fósforo Total  0,79  0,76 0,61  0,62  0,124  0,186 

 

Os valores de COT encontrados durante a campanha de caracterização ambiental 

complementar de novembro de 2012 variaram de 0,11 a 1,40 mg/L, sendo os maiores valores 

encontrados no ponto P3, situado no canal da Joatinga. Todos os valores encontrados 

encontram-se dentro do preconizado na Resolução CONAMA nº357/05, que é de até 3,0 mg/L. 
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O estudo desenvolvido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAC, 2002), 

responsável pelo monitoramento das águas das lagoas do município do Rio de Janeiro, 

caracterizou o Arroio Pavuna e o Arroio Fundo como as principais fontes de poluição do 

sistema lagunar da região. Esses canais se localizam na lagoa do Camorim, poluindo 

principalmente as lagoas adjacentes Jacarepaguá e Tijuca. No caso da lagoa de Jacarepaguá 

há que se destacar a intensa atividade industrial exercida na região, cujos resíduos vão 

desaguar na lagoa (FEEMA, 1982; 1984). Cabe destacar ainda que as lagoas do Complexo 

Lagunar de Jacarepaguá se intercomunicam, distribuindo de forma mais ou menos homogênea 

as descargas que recebem (DOMINGOS, 2001). 

O processo de eutrofização observado nesse sistema lagunar vem sendo apontado há cerca 

de 20 anos (SAIEG-FILHO, 1986), sendo apontado como de séria gravidade e vem gerando 

eventos de florações, principalmente de cianobactérias, muitas vezes tóxicas. O primeiro 

registro de florações de cianobactérias foi feito Semeraro e Costa (1972), sendo destacada 

ainda pelos autores a frequente ocorrência de florações de dinoflagelados (Gymnodinium spp.) 

que conferiam coloração castanha às águas da lagoa de Jacarepaguá. As florações de 

cianobactérias vêm sendo registradas desde a década de 90 nas lagoas de Jacarepaguá, 

Camorim e Tijuca (FERNANDES, 1993; FERRÃO-FILHO et al., 2002a), até mesmo sendo 

registradas a ocorrência de cepas produtoras de cianotoxinas e o acúmulo dessas toxinas pelo 

zooplâncton e pelo pescado (FERRÃO-FILHOet al., 2002b, MAGALHÃES et al., 2001). 

No verão de 2007, observou-se floração de Microcystis aeruginosa no Complexo Lagunar de 

Jacarepaguá, cujos testes de toxicidade revelaram resultados positivos para a presença de 

microcistinas no sistema lagunar e na praia da Barra. A permanência de cepas tóxicas da 

cianobatéria na Lagoa de Jacarepaguá alerta para o risco potencial de contaminação humana 

através do consumo do pescado ou do contato primário, o que acabou causando a interdição 

da praia da Barra durante o período em que os resultados apresentaram riscos aos banhistas. 

Com o monitoramento quinzenal na lagoa da Tijuca e praia da Barra (Quebra-Mar e Praia do 

Pepê), observou-se a redução e/ou ausência de M. aeruginosa no Complexo Lagunar desde 

maio de 2007. No Gráfico 3.1.2-11 e no Gráfico 3.1.2-12 são mostradas as densidades 

populacionais de cianobatérias na Lagoa da Tijuca entre os meses de janeiro e outubro de 

2007 e na Praia da Barra entre abril e outubro do mesmo ano. 
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Gráfico 3.1.2‐11: Densidade populacional de M. aeruginosa na Lagoa da Tijuca. 

Fonte: INEA (http://www.inea.rj.gov.br). 

 

 
Gráfico 3.1.2‐12: Densidade populacional de M. aeruginosana Praia da Barra. 

Fonte: INEA (http://www.inea.rj.gov.br). 

 
A amostragem realizada em 08 de outubro de 2007 revelou a presença de M. aeruginosa na 

lagoa da Tijuca, mas não no ponto da praia da Barra. Ressalta-se que a densidade 

populacional da cianobactéria em outubro foi baixa (2.450 células/ml), quando comparada aos 

valores registrados em março de 2007 (85.090 células/ml). 
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A predominância de elevadas temperaturas, aliadas ao período prolongado de estiagem, 

podem representar condições favoráveis a novas florações de Microcystis aeruginosa, bem 

como de muitas espécies de fitoplâncton. Ressalta-se ainda, em condições ambientais 

desfavoráveis as cianobatérias podem assumir formas de dormência no sedimento. 

 

Cloro residual, Cloreto, Cianetos e Fluoretos 

Os resultados obtidos para cloro residual, cianeto livre, cianetos total e fluoretos nas 3 

amostras coletadas em maio de 2011 para caracterização prévia da qualidade de água das 

lagoas do Complexo de Jacarepaguá são mostradas no Quadro 3.1.2-20. As concentrações de 

cloro residual e cianetos (livre e total) obtidas encontram-se abaixo do limite analítico do 

método empregado nos ensaios, entretanto deve se ressaltar que o LDM do método 

empregado se encontra acima do limite estabelecido pela Resolução CONAMA n0 357.  

Com relação aos fluoretos, foram obtidas concentrações detectáveis nas amostras coletadas 

nas Lagoas de Jacarepaguá e Marapendi, contudo estas estiveram abaixo do limite 

estabelecido pela legislação para águas salobras Classes 1 e 2. 

 

Quadro 3.1.2‐20: Concentração de cloro residual, cianetos e fluoretos obtidas nas amostras de água do Complexo Lagunar da 
Baixada de Jacarepaguá.  

Parâmetros (mg/L)  AD 10  AD 27  AD 44  LDM 
Padrão águas Salobras 

Classe 1  Classe 2 

Cloro residual  <1,0  <1,0  <1,0  1,0  0,01  0,019 

Cianeto livre  <0,10  <0,10  <0,10  0,1  0,001  0,001 

Cianetos Total  <0,10  <0,10  <0,10  0,1  ‐  ‐ 

Fluoretos  0,09  <0,01  0,07  0,01  1,4  ‐ 

Legenda: Padrão de águas salobras = valores estabelecidos pela Resolução CONAMA n0 357. 

Fonte: PROJCONSULT (2011). 

 

Urante a campanha de caracterização ambiental complementar de novembro de 2012 os 

valores de cloro livre variaram de 0,10 a 0,25 mg/L, sendo mais elevados no ponto P1. Os 

valores de cloreto apresentaram concentrações variando de 22,9 mg/L na Lagoa da Tijuca 

próximo ao canal da Joatinga, a 27,4 na porção central desta mesma lagoa. Os valores de 

cianeto livre também apresentaram este mesmo comportamento, com maiores valores no 

ponto P1, e estando fora dos limite preconizados na Resolução CONAMA nº357/05 em todos 

os demais pontos de coleta. Já o fluoreto foi obtido em maiores concentrações nos pontos P3 e 
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P4, mais próximo à influência marinha. O Quadro 3.1.2-21 apresenta os valores de 

concentração destes parâmetros nos pontos de coleta. 

Quadro 3.1.2‐21: Concentração de cloro residual, cianetos e fluoretos obtidas durante a campanha de caracterização 
ambiental.  

Parâmetros (mg/L)  P1  P2  P3  P4 
Padrão águas Salobras 

Classe 1  Classe 2 

Cloro livre  0,25  0,10  0,10  0,10  ‐  ‐ 

Cloreto  26,8  27,4  22,9  26,4  ‐  ‐ 

Cianetos Livre  0,20  0,08  0,09  0,10  0,001  0,001 

Fluoretos  0,22  0,49  1,51  1,14  1,4  ‐ 

Legenda: Padrão de águas salobras = valores estabelecidos pela Resolução CONAMA n0 357. 

 
Pesticidas e PCBs 

No Quadro 3.1.2-22 a seguir são mostrados os resultados das análises de pesticidas e PCBs 

nas amostras coletadas nas 3 estações de coleta do Complexo Lagunar de Jacarepaguá em 

maio de 2011. Como pode ser visto, nenhum dos compostos analisados apresentou valor 

acima do limite de detecção do método empregado. Contudo, ressalta-se que o limite de 

detecção de alguns compostos encontram-se acima do padrão estabelecido para águas 

salobras Classe 1 na Resolução CONAMA nº 357. 

 

Quadro 3.1.2‐22: Concentrações de pesticidas e PCBs no Complexo Lagunar de Jacarepaguá. 

Parâmetro (µg/L)  AD 10  AD 27  AD 44  LDM 
Padrão águas salobras 

Classe 1  Classe 2 

Benzeno  <0,01  <0,01  <0,01  0,01  700,0  ‐ 

Tolueno  <0,01  <0,01  <0,01  0,01  215,0  ‐ 

Etilbenzeno  <0,01  <0,01  <0,01  0,01  25,0  ‐ 

Xileno  <0,01  <0,01  <0,01  0,01  ‐  ‐ 

Cloroformio  <0,5  <0,5  <0,5  0,5  ‐  ‐ 

Dicloroetano  <0,1  <0,1  <0,1  0,1  ‐  ‐ 

Tricloroetano  <0,5  <0,5  <0,5  0,5  ‐  ‐ 

Tetracloreto de Carbono  <0,5  <0,5  <0,5  0,5  ‐  ‐ 

Aldrin+Dieldrin  <0,01  <0,01  <0,01  0,01  0,0019  0,03 

Carbaril  <0,10  <0,10  <0,10  0,1  0,32  ‐ 

Clordano  <0,05  <0,05  <0,05  0,05  0,004  0,09 

2,4‐D  <15  <15  <15  15  10,0  ‐ 

DDT  <0,20  <0,20  <0,20  0,2  0,001  0,13 

Demeton  <0,10  <0,10  <0,10  0,1  0,1  ‐ 

Dodecacloro Pentaciclodecano  <0,10  <0,10  <0,10  0,1  0,001  ‐ 

Endrin  <0,20  <0,20  <0,20  0,2  0,004  0,037 
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Parâmetro (µg/L)  AD 10  AD 27  AD 44  LDM 
Padrão águas salobras 

Classe 1  Classe 2 

Endossulfan  <10  <10  <10  10  0,01  ‐ 

Gution  <0,10  <0,10  <0,10  0,1  0,01  ‐ 

Heptacloro Hepóxido  <0,05  <0,05  <0,05  0,05  0,001  0,053 

Lindano  <1,0  <1,0  <1,0  1  0,004  0,160 

Malation  <0,10  <0,10  <0,10  0,1  0,1  ‐ 

Metaxicloro  <0,05  <0,05  <0,05  0,05  ‐  ‐ 

Monoclorobenzeno  <0,1  <0,1  <0,1  0,1  25  ‐ 

Paration  <0,10  <0,10  <0,10  0,1  0,04  ‐ 

Pentaclorofenol  <5,0  <5,0  <5,0  5  7,9  13,0 

2,4,5‐T  <0,04  <0,04  <0,04  0,04  10  ‐ 

Toxafeno  <0,2  <0,2  <0,2  0,2  0,0002  0,210 

2,4,5‐TP  <0,04  <0,04  <0,04  0,04  10,0  ‐ 

Tributilestanho  <0,10  <0,10  <0,10  0,1  0,010  0,37 

Triclorobenzeno  <0,10  <0,10  <0,10  0,1  80,0  ‐ 

PCBs  <1,0  <1,0  <1,0  1  0,03  ‐ 

Fonte: Boletim geral do monitoramento sistemático de qualidade de água do Complexo Lagunar de Jacarepaguá 
efetuado pelo INEA em 2007.   

 
Durante a campanha de caracterização ambiental complementar de novembro de 2012, em 

todos os quatro pontos de coleta as concentrações de PCBs e pesticidas estiveram abaixo do 

limite de detecção analítico conforme  apresentado nos laudos do Anexo 3-24 – Volume IV. 

 

Fenóis e Sulfetos 

Os resultados das análises de sulfetos e fenóis nas amostras de água coletadas em maio de 

2011 para caracterização da qualidade de água do Complexo Lagunar de Jacarepaguá antes 

de serem iniciadas as atividades de dragagem são mostradas no Quadro 3.1.2-23 a seguir. 

Conforme pode ser visto, nenhuma das amostras apresentou concentrações de fenóis e 

sulfetos acima do limite de detecção do método analítico empregado. Embora os fenóis e 

sulfetos não tenham sido detectados nas amostras, deve-se salientar que o limite de detecção 

do método analítico empregado está acima do padrão estabelecido pela legislação, para águas 

salobras Classe 1. 
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Quadro 3.1.2‐23: Concentração de fenóis e sulfetos nas amostras de água do Complexo Lagunar de Jacarepaguá.  

Parâmetros (mg/L)  AD 10  AD 27  AD 44  LDM 
Padrão águas Salobras 

Classe 1 

Fenóis  <0,01  <0,01  <0,01  0,01  0,003 

Sulfetos  <0,50  <0,50  <0,50  0,50  0,002 

Legenda: Padrão de águas salobras = valores estabelecidos pela Resolução CONAMA n0 357. 
Fonte: Boletim geral do monitoramento sistemático de qualidade de água do Complexo Lagunar de Jacarepaguá efetuado pelo 
INEA em 2007. 

 

 
Já na campanha de caracterização ambiental complementar de novembro de 2012, os valores 

de sufetos e fenóis estivarem acima do preconizado na Resolução CONAMA nº357/05, com 

valores máximos de 0,46 e 0,27 mg/L, respectivamente. Os resultados obtidos estão 

sumarizados no Quadro 3.1.2-24, a seguir. 

 

Quadro 3.1.2‐24: Concentração de fenóis e sulfetos nas amostras de água durante a campanha de caracterização ambiental.  

Parâmetros (mg/L)  P1  P2  P3  P4 
Padrão águas Salobras 

Classe 1 

Fenóis  0,15  0,25  0,13  0,27  0,003 

Sulfetos  0,23  0,34  0,46  0,23  0,002 

 
 

Clorofila a 

Durante os três períodos estudados por Gomes et al. (2009), as concentrações de clorofila-a 

foram bastante elevadas (Gráfico 3.1.2-13). Durante o Período I, alcançaram os valores 

máximos de 207 e 304,3 μg.L-1 (pontos 1 e 2, respectivamente). As maiores concentrações 

dessa variável foram observadas no Período II, atingindo valores de 9770,4 μg.L-1 (ponto 2; 

outubro/99).  
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Gráfico 3.1.2‐13:Variação da concentração de clorofila‐a, nos pontos 1 (a) e 2 (b), ao longo do período estudado 

na lagoa de Jacarepaguá. 

Fonte: Gomes et al. (2009). 

 

Metais 

Os resultados obtidos nas análises de metais nas amostras de água coletadas em maio de 

2011 para caracterização prévia da qualidade de água das lagoas do Complexo Lagunar de 

Jacarepaguá são mostradas no Quadro 3.1.2-25. Os resultados mostram que a maioria dos 

metais analisados apresenta concentrações abaixo do limite de detecção do método analítico, 

exceto Pb (encontrado nas 3 estações analisadas), Mn (nas estações AD 10 e AD 27) e Zn (na 

estação AD 44).  

Na estação AD 10 os valores de Pb e Mn  estiveram acima do limite estabelecido para águas 

salobras Classe 1 pela CONAMA n0 357. Já nas estações AD 27 (para o Pb) e AD 44 (para Pb 

e Zn) foram obtidas concentrações acima dos limites estabelecidos pela legislação para as 

Classes 1 e 2. Deve ser ressaltado que os limites de detecção do método para Be, Cu e Ag são 

maiores que os padrões estabelecidos pela legislação. Contudo, o fato destes metais estarem 

abaixo do limite de detecção analítico encontrado, associado às características biogeoquímicas 

dos mesmos, permite inferir que não deve estar havendo desequilíbrio no ecossistema devido 

a uma possível presença de Be, Cu ou Ag.  
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Quadro 3.1.2‐25: Concentração de metais nas amostras coletadas em maio de 2011 no Complexo Lagunar de 
Jacarepaguá. 

Metais (mg/L)  AD 10  AD 27  AD 44  LDM 
Padrão águas Salobras 

Classe 1  Classe 2 

Al  <0,10  <0,10  <0,10  0,1  0,1  ‐ 

As  <0,003  <0,003  <0,003  0,003  0,01  0,069 

Ba  <0,50  <0,50  <0,50  0,5  ‐  ‐ 

B  <0,50  <0,50  <0,50  0,5  0,5  ‐ 

Be  <0,01  <0,01  <0,01  0,01  0,005  ‐ 

Cd  <0,001  <0,001  <0,001  0,001  0,005  0,04 

Pb  0,19  0,72  0,31  0,01  0,01  0,210 

Cu  <0,01  <0,01  <0,01  0,01  0,005  0,008 

Cr6+  <0,03  <0,03  <0,03  0,03  0,05  1,1 

Cr3+  <0,03  <0,03  <0,03  0,03     

Sn  <0,5  <0,5  <0,5  0,5  ‐  ‐ 

Fe  <0,03  0,15  <0,03  0,03  0,3  ‐ 

Mn  0,12  0,11  <0,03  0,03  0,1  ‐ 

Hg  <0,0001  <0,0001  <0,0001  0,0001  0,0002  0,002 

Ni  <0,01  <0,01  <0,01  0,01  0,025  0,074 

Ag  <0,01  <0,01  <0,01  0,01  0,005  ‐ 

Se  <0,005  <0,005  <0,005  0,005  0,01  0,29 

Zn  <0,01  <0,01  2,34  0,01  0,09  0,12 

Fonte: Boletim geral do monitoramento sistemático de qualidade de água do Complexo Lagunar de Jacarepaguá 
efetuado pelo INEA em 2007. 

 
 
Dentre os metais pesados analisados nas amostras de água durante a campanha de 

caracterização ambiental complementar realizada em novembro de 2012, a maioria foi 

encontrada abaixo do limite de detecção analítico, como As, Hg, Be, Cd, Cu, Cr, Ni, Ag, Sb e 

Se. Os valores de Mn, Fe e Znestiveram abaixo do preconizado na Resolução CONAMA 

nº357/05 em todas as amostras. Já o Pb, Al e B estiveram acima do preconizado nesta mesma 

resolução, sendo o Pb o metal mais crítico neste aspecto por se potencialmente tóxico aos 

organismos e passível de sofrer bioacumulação nos organismos e biomagnificação na cadeia 

trófica. O Ca e K, considerados macroelementos por apresentarem concentrações maiores na 

coluna d’água, tiveram distribuição diferenciada, sendo os maiores valores de Ca (99,7 mg/L) e 

os menores valores de K (57,1 mg/L) encontrados na lagoa de Jacarepaguá. Os resultados dos 

metais analisados na água durante a campanha de caracterização complementar estão 

sumarizados no Quadro 3.1.2-26, a seguir. 
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Quadro 3.1.2‐26: Concentração de metais nas amostras coletadas durante a campanha de caracterização ambiental. 

Metais (mg/L)  P1  P2  P3  P4 
Padrão águas Salobras 

Classe 1  Classe 2 

Al  0,10  0,25  0,09  0,06  0,1  ‐ 

As  <0,005  <0,005  <0,005  <0,005  0,01  0,069 

B  0,515  0,687  1,354  1,509  0,5  ‐ 

Be  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01  0,005  ‐ 

Ca  99,7  54,2  86,9  83,7  ‐  ‐ 

Cd  <0,001  <0,001  <0,001  <0,001  0,005  0,04 

Pb  <0,01  0,012  0,012  0,012  0,01  0,210 

Cu  <0,050  <0,050  <0,050  <0,050  0,005  0,008 

Cr  <0,1  <0,1  <0,1  <0,1  0,05  1,1 

Fe  0,05  0,15  0,11  0,09  0,3  ‐ 

K  57,1  68,2  75,2  75,7  ‐  ‐ 

Mn  0,05  0,06  0,03  0,02  0,1  ‐ 

Hg  <0,0002  <0,0002  <0,0002  <0,0002  0,0002  0,002 

Ni  <0,005  <0,005  <0,005  <0,005  0,025  0,074 

Ag  <0,005  <0,005  <0,005  <0,005  0,005  ‐ 

Sb  <0,005  <0,005  <0,005  <0,005  ‐  ‐ 

Se  <0,005  <0,005  <0,005  <0,005  0,01  0,29 

Zn  0,05  0,01  <0,01  0,01  0,09  0,12 

 

 
Conclusões sobre qualidade da água do Complexo Lagunar 

Com relação à distribuição de nutrientes no Complexo Lagunar de Jacarepaguá, foi observado 

que de maneira geral, não são encontradas boas condições para os parâmetros analisados, 

estando grande parte dos valores médios acima dos padrões estabelecidos na Resolução 

CONAMA nº 357/05 para águas salobras. Isto indica que o sistema possui elevada carga 

orgânica e que o lançamento sem controle de esgotos domésticos, principal fonte dos 

nutrientes, causa a degradação do meio.  

Dentre os metais analisados apenas Pb, Mn e Zn foram detectados, sendo obtidos alguns 

valores acima dos limites estabelecidos pela legislação. Na literatura consultada os 

contaminantes cloro residual, cianeto (livre e total), Pesticidas, PCBs, sulfetos e fenóis não 

foram quantificados nas amostras coletadas para caracterização prévia da qualidade de água e 

os fluoretos foram detectados nas águas das lagoas de Jacarepaguá e Marapendi. No entanto 

as concentrações obtidas para estes parâmetros estiveram abaixo do limite estabelecido pela 

legislação.Já na campanha de caracterização ambiental complementar, realizada em 
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novembro de 2012, foram encontrados cloro, cianeto, fluoretos, sulfetos e fenóis acima do 

preconizado na Resolução CONAMA nº 357/05.  

Deve-se ressaltar quepara os dados obtidos na literatura, os limites de detecção dos métodos 

empregados para análise dos metais Be, Cu, e Ag e de outros contaminantes como o cloro 

residual, cianetos (livre e total) e de alguns pesticidas não são adequados para avaliação da 

qualidade de água, pois estes se encontram acima do limite estabelecido pela Resolução 

CONAMA nº 357 para águas salobras. Este fato confere certa incerteza quanto à adequação 

de conformidade da qualidade da água em relação aos padrões estipulados na legislação 

ambiental vigente. 

A presença de Pb nas análises realizadas indica que esse metal se encontra disseminado no 

meio e por ser um metal cumulativo requer uma maior atenção por parte dos órgãos 

responsáveis. A presença desse metal pode ser atribuída a atividades industriais bem como ao 

seu "uso doméstico". Pilhas, baterias, canos, soldas e até a sua eventual utilização na 

composição de inseticidas, aliado ao lançamento de efluentes industriais, podem ser 

responsáveis pela sua presença no sistema lagunar de Jacarepaguá. O Mn apresenta 

concentrações em dois desses três pontos muito próximas ao padrão para águas salobras 

Classe 1 e não é um metal que requeira uma atenção mais específica, porém deve ser 

monitorado para que seja observada a sua evolução no meio. Quanto ao Zn, apenas o ponto 

na lagoa de Marapendi apresentou uma concentração acima do padrão para águas salobras 

Classe 1 e tendo em vista os resultados obtidos no sedimento analisado da lagoa de 

Marapendi pode-se inferir que não será motivo de maior preocupação nas operações de 

dragagem. 

 

 Caracterização do atual sistema de drenagem pluvial, inclusive verificando a existência de 

marcas de inundação e indicação de população afetada 

Definição 

O sistema de drenagem pluvial urbano por definição inclui-se no serviço de saneamento básico 

público, o qual também contém os serviços de abastecimento de água, rede de coleta de 

esgotos sanitários e sistema de coleta de lixo. São prioritariamente sistemas preventivos contra 

inundações, principalmente em áreas de baixada e áreas marginais a cursos d’água, e tem 

dentre outros objetivos o de manter a salubridade e a regularidade de circulação e tráfego nas 
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vias urbanas durante períodos de precipitação frequentes e os de extrema intensidade 

inclusive.  

Um sistema ideal é aquele projetado concomitante ao projeto de urbanização e que tenha um 

foco além do sistema de drenagem e sim no ecossistema. Em um sistema de drenagem 

clássico, o objetivo consiste no escoamento pluvial mais rápido possível. Porém, em um 

sistema moderno, o objetivo deve ser a manutenção do funcionamento natural do ciclo 

hidrológico. 

 

Classificação 

A classificação dos sistemas de drenagem pluviais urbanos se dá através das dimensões dos 

elementos que compõe a rede de coleta e afastamento das águas. Esses podem ser 

determinados como sendo de Microdrenagem ou de Macrodrenagem. 

A Microdrenagem abrange a coleta e afastamento das águas superficiais e/ou subterrâneas por 

pequenas e médias galerias (definidas como as de diâmetro menor que 1,5m), integrando 

também todos os possíveis órgãos acessórios como os dispositivos de entrada (sarjetas de 

passeio ou sumidouros, bocas de lobo), poços ou câmaras de visita, condutos e caixas de 

ligação, e órgãos especiais como desarenadores, câmaras drenantes e estações elevatórias 

(Figura 3.1.2-5). 

 
Foto: Vitor Rodrigues, 2012. 

Figura 3.1.2‐5: Sistema de drenagem pluvial na Av. das Américas, em frente a área de disposição Marapendi. 
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A Macrodrenagem compreende a própria Microdrenagem além das redes de coleta compostas 

por galerias de grande porte (definidas como as de diâmetro maior que 1,5m) e os corpos 

receptores como canais, rios canalizados, lagoas e outros (Figura 3.1.2-6). 

 
Foto: Vitor Rodrigues, 2012. 

Figura 3.1.2‐6: Lançamento de águas pluviais no Canal das Tachas (que interliga a Lagoinha à Lagoa de Marapendi). 

 

Drenagem na Área de Implantação - Macrodrenagem 

A macrodrenagem na área de implantação possui dependência em relação ao volume de água 

e sedimentos que recebem via canais fluviais dos maciços, e esse volume também sofre uma 

contribuição de aumento de escoamento superficial, consequência direta da ação antrópica.  

Pelo processo de expansão urbana na área pode-se concluir que o consequente aumento de 

concentração do escoamento das águas pluviais será responsável por vazões maiores de 

águas e sedimentos para as áreas de baixada. Outro fator de análise aponta que os pacotes de 

sedimentos levados dos maciços para a baixada de Jacarepaguá não encontram condições de 

transferência para o mar, sendo o destino final desses sedimentos as lagunas costeiras, 

especialmente a Lagoa da Tijuca, que já se encontra em um estágio de 

assoreamento/colmatação avançado. 

O aumento do escoamento superficial, acelerado por conta dos altos valores de densidade de 

microdrenagem nas áreas urbanas e da impermeabilização do solo, diminui a infiltração e a 

menor disponibilidade de água fora do momento de chuva para os rios, assim os canais 
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efêmeros crescem em extensão e para jusante, e o menor fluxo na drenagem permanente faz 

com que aumente a vegetação nos leitos dos canais de drenagem (Figura 3.1.2-7 e Figura 

3.1.2-8).  

 

 
Foto: Vitor Rodrigues, 2012. 

Figura 3.1.2‐7: Sistema de drenagem pluvial na Rua Prof. Hermes Lima (boca de lobo com lançamento no Canal das Tachas). 

 

 
Foto: Vitor Rodrigues, 2012. 

Figura 3.1.2‐8: Drenagem pluvial na Av. Lúcio Costa. Ao fundo Lagoa de Marapendi.  

 

Drenagem nos Locais de Disposição do Material Dragado - Microdrenagem 

A constatação feita para o efeito de sistema de drenagem dos locais de disposição de material 

dragado (Centro Metropolitano e Marapendi) é que os mesmos não possuem em seus terrenos 
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nenhum tipo de área impermeabilizada ou sistema de microdrenagem implantado. O terceiro 

local de disposição (Ilha), não foi considerado para a análise de drenagem por se tratar de uma 

área ainda a ser construída, tendo-se em conta que o terreno atual de implantação consta 

como praticamente submerso, localizado no interior da Lagoa da Tijuca.  

Assim, o local de disposição Centro Metropolitano possui, predominantemente, médio potencial 

de inundação de acordo com a classificação utilizada para o presente estudo (item 

“Caracterização e Localização de Áreas Sujeitas a Enchentes & Identificação das áreas 

inundadas e inundáveis na Área de Influência Direta”e Anexo 3-18), além disso, está próximo a 

uma área de loteamento que encontra-se ainda em fase de implantação, possivelmente com 

rede de drenagem prevista, uma vez que a mesma consta na área de projeto de Esgotamento 

Sanitário do Eixo Olímpico, a ser implantado pela CEDAE (Figura 3.1.2-9 e Figura 3.1.2-10). 

 
Foto: Vitor Rodrigues, 2012. 

Figura 3.1.2‐9: Área de disposição Centro Metropolitano, ao fundo Maciço da Tijuca. 

 

 
Foto: Vitor Rodrigues, 2012. 

Figura 3.1.2‐10: Área de disposição Centro Metropolitano, ao fundo Maciço da Pedra Branca. 

 

Já o local de disposição Marapendi possui também, predominantemente, médio potencial de 

inundação de acordo com a classificação utilizada para o presente estudo, estando localizado 

próximo a uma área de loteamento já implantado e com rede de coleta de águas pluviais 

também implantada (Figura 3.1.2-11).  
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Figura 3.1.2‐11: Área de disposição Marapendi, ao fundo Maciço da Pedra Branca. 

 

 

Outro fator relevante identificado é a localização do terreno da área de disposição, com fundos 

para a Lagoa de Marapendi (Figura 3.1.2-12), fazendo com que o mesmo tenha uma tendência 

de escoamento de águas superficiais direcionado ao espelho d’água da laguna. 

 

 
Foto: Vitor Rodrigues, 2012. 

Figura 3.1.2‐12: Área de disposição Marapendi, ao fundo Lagoa de Marapendi. 

 

 

Marcas de inundação e indicação de população afetada 

Os levantamentos de campo na ADA não identificaram relevantes marcas de inundação, uma 

vez que a mesma foi definida como sendo as áreas dos espelhos d’água das lagoas de 

Marapendi, da Tijuca, do Camorim e de Jacarepaguá, além das áreas de disposição do 

material dragado. 

Consequentemente, a população diretamente afetada pelos eventos de inundação ocorrido 

nestas áreas descritas como ADA é inexistente, já que as mesmas não encontram-se 

ocupadas, conforme descrito anteriormente. 

Contudo é importante, principalmente para os fins de plano interventivo desse tema, a 

referência da análise do Mapa de Áreas sujeitas à Inundação – Anexo 3-18 – Volume IV, 

elaborado para a Área de Influência Indireta, no qual estão delimitadas e indicadas áreas com 

diferentes potenciais de inundação. 
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 Análise integrada dos eventos atuantes das seguintes atividades: despejo de efluentes 

industriais e domésticos, atividades turísticas e de lazer, lançamento de lixo, possibilidade de 

implementação de sistema de transporte aquaviário e obras de arte que alteram a circulação 

hidrodinâmica 

 

Introdução 

A Baixada de Jacarepaguá é uma planície litorânea localizada ao sul do município do Rio de 

Janeiro com aproximadamente 160 km², compreendendo os bairros do Itanhangá, da Barra da 

Tijuca, de Jacarepaguá, do Recreio dos Bandeirantes, de Vargem Grande e Vargem Pequena 

(MONTEZUMA & OLIVEIRA, 2009). 

Em termos geográficos, a planície em questão está limitada pelos Maciços da Tijuca e da 

Pedra Branca – de onde nascem os rios que irrigam a Bacia Hidrográfica localizada nessa 

região – e ao sul, pelo Oceano Atlântico (ZEE, 1992 apud SOARES, 1999). O destino das 

águas provenientes dessa bacia é o Complexo Lagunar de Jacarepaguá (Figura 3.1.2-13), foco 

do presente estudo, que integra algumas das principais lagunas costeiras do município: 

Marapendi, Lagoinha, Jacarepaguá, Camorim e Tijuca. 

 

Figura 3.1.2‐13: Mapa com a localização do Complexo Lagunar de Jacarepaguá com as suas respectivas lagoas e canais 
integrantes. 

 

O Complexo Lagunar encontra-se interligado entre si e também com o mar (SOARES, 1999). A 

lagoa de Camorim interliga as lagoas de Jacarepaguá e Tijuca, sendo essa última conectada 

com a lagoa de Marapendi a partir do Canal de Marapendi. A comunicação direta do Complexo 
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Lagunar com o mar é feita, a leste, a partir do Canal da Joatinga, e a oeste, a partir do Canal 

de Sernambetiba. 

A lagoa de Camorim é a menor do complexo, responsável pela renovação das águas da lagoa 

de Jacarepaguá, a partir da sua conexão com a da Tijuca. Essa, por sua vez, possui o maior 

corpo lagunar do conjunto, sendo também a que mais sofre com as intervenções e com a 

ocupação antrópica. Além de possuir a maior conexão com o mar, a lagoa da Tijuca sofre uma 

intensa influência do continente, fruto dos rios que nela desaguam. 

A lagoa de Jacarepaguá é a mais interiorizada, tendo uma conexão bem restrita com o mar. 

Ela recebe, em sua maior parte, as águas, sedimentos e poluentes oriundos do Maciço da 

Tijuca. A lagoa de Marapendi é mais alongada, com porção mais ao sul, e quase não recebe 

aporte dos canais fluviais que correm na Baixada (PIMENTA, 2009). Além de alongada, essa 

lagoa está dividida em sete compartimentos, semelhantes a bolsões, o que lhe proporciona 

uma baixa capacidade de renovação. 

Os principais impactos ambientais presentes nesse Complexo Lagunar são decorrentes dos 

lançamentos de efluentes sem tratamento prévio e da retirada da cobertura vegetal. Ambos, 

frutos de uma ocupação urbana intensa e desorganizada, com início na década de 70 com o 

Plano Piloto, também conhecido como Plano Lúcio Costa em homenagem ao nome do 

arquiteto e urbanista que o desenvolveu. Segundo Zadorosny (2007), esse plano tinha o 

objetivo de aumentar o desenvolvimento urbano da região e implantar projetos de infraestrutura 

concomitantes à preservação ambiental.  

A ocupação foi alavancada, contudo, com a construção das autoestradas Lagoa-Barra, Linha 

Amarela e com a escassez e o encarecimento do parque imobiliário da Zona Sul (MALLET-

RODRIGUES et al., 2008).O rápido e desorganizado crescimento populacional na região fez 

com que muitas das propostas de preservação ambiental previstas no Plano Lúcio Costa não 

fossem implementadas (REZENDE & LEITÃO, 2003). 

A retirada da cobertura vegetal induz a um amplo processo de sedimentação, sendo esse 

processo agravado pelo despejo de lixo e de esgotos domésticos. Em relação ao 

assoreamento, a situação mais crítica é observada na lagoa da Tijuca, que recebe águas dos 

demais corpos hídricos da região. 
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Outro problema, resultante do despejo de esgotos sem tratamento, é a eutrofização. Esse 

fenômeno ocorre quando há aumento de nutrientes no corpo hídrico, que ocasionam uma 

reação em cadeia: acréscimo da produtividade primária, seguido de aumento da Demanda 

Bioquímica de Oxigênio (DBO), que levam o sistema a condições anaeróbicas. Essas 

condições possibilitam a proliferação de bactérias e de microalgas potencialmente tóxicas, bem 

como a produção excessiva de aguapés e gigogas. 

Esses fatores são ainda associados ao fato de complexos lagunares serem regiões efêmeras 

que tendem, por natureza, a apresentar intenso comportamento deposicional, sobretudo 

quando a comunicação com o mar é reduzida, dificultando suas taxas de renovação, como é o 

caso do Complexo Lagunar de Jacarepaguá. De modo a inverter tal processo -mantendo ou 

ampliando as características batimétricas e hidrodinâmicas do sistema - as fontes de 

degradação que aceleram o processo deposicional devem ser cessadas.Outra medida 

relevante para a inversão do processo atual é a melhoria da comunicação com as águas 

costeiras adjacentes que pode ser facilitada pela retirada do material depositado. 

Dessa forma, é proposto o Projeto de Dragagem do Complexo Lagunar, sendo esse detalhado 

a seguir. 

 

Projeto de Dragagem do Complexo Lagunar de Jacarepaguá 

O projeto consiste na dragagem das lagoas presentes no Complexo Lagunar de 

Jacarepaguá.Com a sua implantação, espera-se melhoria na qualidade das águas sob os 

aspectos químico, físico e biológico, possibilitando recuperação das características ambientais 

do ecossistema, vítima de intenso assoreamento. 

É prevista a dragagem de aproximadamente 5,8 milhões de m³ de sedimentos do fundo das 

lagoas, desde a embocadura do Canal da Joatinga até as lagoas de Marapendi, Tijuca, 

Camorim e Jacarepaguá, incluindo o Canal de Marapendi. O material resultante dessa 

dragagem será compactado e armazenado em geobags e posteriormente cobertos por 

camadas de terra e argila, tendo três regiões principais como destino: 

 Ilha parque; 

 Marapendi; 

 Centro Metropolitano. 



 

A serviço de 

  

 

 

Relatório Ambiental Simplificado das Obras de Recuperação Ambiental do Complexo Lagunar de Jacarepaguá 
Capítulo III – Diagnóstico Ambiental da Área de Influência 
Revisão 00 

III-148 

São previstas ainda duas áreas alternativas para despejo, nomeadas “Pedra Panela A” e 

“Pedra Panela B”, caso seja inviabilizada a ocupação de alguma das três áreas citadas acima. 

Outra iniciativa do projeto é o prolongamento do quebra-mar – também conhecido como molhe 

ou guia-correntes – em 180 metros, localizado na embocadura do Canal da Joatinga, e 

posteriormente a construção de um bar panorâmico.  

 

Análise Integrada 

 
A presente análise resume, de forma analítica, os resultados obtidos para o estudo de 

dragagem do Complexo Lagunar de Jacarepaguá. São analisadas as condições atuais e essas 

são comparadas com o comportamento esperado após a realização do projeto. Serão 

retratados os seguintes aspectos, a saber: 

 Alterações relacionadas à circulação hidrodinâmica; 

 Despejo de efluentes – industriais e domésticos – e lançamento de lixo; 

 Qualidade de sedimentos; 

 Qualidade da água; 

 Atividades turísticas e de lazer; 

 Possibilidade de implementação do sistema de transporte aquaviário. 

 

i. Circulação Hidrodinâmica 

 

Os resultados obtidos para a fase posterior à obra foram comparados com atuais de modo a 

avaliar quais seriam as mudanças resultantes na circulação hidrodinâmica do sistema, 

mudanças essas decorrentes da dragagem das lagoas e do prolongamento do molhe no Canal 

da Joatinga. 

A dragagem acarretará na ampliação, em profundidade,das lagoas presentes no Complexo 

Lagunar, permitindo maior entrada de águas oceânicas como também a própria saída de águas 

do sistema, atualmente dificultadas pelo intenso assoreamento. Em conjunto, o molhe é 

importante por diminuir a taxa de assoreamento na entrada do canal, devido a materiais 

provenientes da orla marítima. Na Modelagem Hidrodinâmica realizada para o presente estudo, 

foi observada que quando há ocorrência de ondas de sudeste, essas são amplificadas pelo 
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quebra-mar, gerando correntes mais intensas na entrada do Canal da Joatinga. Esse fator 

contribui, ainda, para o não assoreamento do canal de acesso ao Complexo Lagunar. 

Os resultados hidrodinâmicos para as correntes de maré mostraram que a intensidade da 

corrente no sistema como um todo deve aumentar,em média, aproximadamente, 66% com a 

realização do projeto, em comparação comas condições atuais.Entretanto, destaca-se que, 

quando comparada apresente situação, a taxa de renovação das águas será muito mais 

eficiente para a região do Canal da Joatinga e da Lagoa da Tijuca que nas Lagoas de 

Marapendi e Jacarepaguá,onde essa renovação não será tão significativa. 

Por sua vez, o prolongamento do quebra-mar diminuirá o fluxo hidrodinâmico no entorno do 

molhe, especificamente no seu lado oeste,na praia do Pepê, aumentando a concentração de 

sedimentos e contribuindo, assim, para um alargamento da praia nesse local. Tal alteração, 

ainda que permanente, é restrita à localidade da praia do Pepê. 

 

ii. Despejo de Efluentes e Lançamento de Lixo 

 

Um dos principais problemas ambientais presentes no Complexo Lagunar de Jacarepaguá é o 

intenso lançamento de lixo e esgoto, fruto da rápida e desorganizada ocupação urbana na 

região. A poluição se dá também a partir dos rios que desaguam no complexo, os quais 

percorrem longas áreas desprovidas de saneamento e com alta densidade populacional. 

Destaca-se que essa prática não está restrita às comunidades de baixa renda, mas também 

aos condomínios residenciais de classe média/alta e estabelecimentos comerciais e industriais. 

Com a realização do projeto, o próprio ato da dragagem em si será benéfico para a remoção do 

lixo e dos poluentes acumulados no sistema. Além desse fator, o aumento da renovação das 

águas dentro do Complexo Lagunar ocasionará uma diminuição na taxa de residência desses 

poluentes. Ambas as ações, em conjunto, serão importantes na depuração do sistema a 

curto/médio prazo.  

Entretanto, para que essas práticas sejam eficazes a longo prazo, elas devem ser aliadas a 

ações de tratamento dos efluentes lançados, bem como em planejamentos de destino do lixo 

sólido.Essa opinião é compartilhada por alguns setores da comunidade local – sendo descrita 

com mais detalhes no diagnóstico do Meio Socioeconômico – como a Câmara Comunitária da 

Barra da Tijuca, a Câmara Comunitária de Jacarepaguá e a Associação dos Pescadores da 

Praia dos Amores.  
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iii. Qualidade dos Sedimentos 

 

Muitos dos poluentes despejados em corpos d’água acabam por se acumular nos sedimentos, 

como é o caso dos metais pesados, dos pesticidas organoclorados, HPAs (hidrocarbonetos 

policíclicos aromáticos), entre outros. Portanto, quando há alguma perturbação no fundo, seja 

por eventos de tempestade ou por dragagens, ocorre uma ressuspensão desses compostos. 

Esses poluentes ao atingirem camadas ricas em oxigênio podem se tornar biodisponíveis e, 

com isso, afetar a qualidade das águas.Outro aspecto relacionado à ressuspensão dos 

sedimentos é o aumento da turbidez na coluna d’água, que ocasiona uma diminuição na 

incidência dos raios solares no sistema. 

Estudos posteriores à dragagem na Lagoa Rodrigo de Freitas para os jogos Pan-Americanos 

de 2007 (LOUREIRO et al., 2011) mostraram que o retorno às condições prévias, tendo em 

vista o caso do mercúrio, foi de menos de 2 anos. Esses autores citam ainda que, em um 

sistema com ampla renovação de águas, esse processo pode ser ainda mais rápido. 

Para a análise de sedimentos presentes no Complexo Lagunar, foram analisados dados 

secundários de alguns estudos realizados na região, sendo eles: Projconsult (2011), Cypriano 

(2009), Benedetti (2011), Interdraga (2011), Fernandes et al. (1994) e Fernandes (1997). 

Dentre as amostras de sedimentos analisadas nesses estudos, foram obtidas concentrações 

de nitrogênio, fósforo e metais pesados acima dos níveis estabelecidos pela Resolução 

CONAMA nº344/04.Dentre esses compostos, os mais preocupantes foram os metais pesados, 

contudo, os valores obtidos para esses poluentes não ultrapassaram o nível 2 (limiar acima do 

qual é previsto efeito adverso à biota). 

Em um primeiro momento, durante a fase de execução da dragagem, espera-se um aumento 

da concentração de poluentes na coluna d’água decorrente da ressuspensão dos sedimentos. 

Finalizado o projeto e como aumento da taxa de renovação das águas no sistema, as 

concentrações tenderão a diminuir gradativamente. É importante ressaltar que os valores de 

concentrações obtidos para os sedimentos indicam baixa probabilidade de efeitos adversos à 

biota, e que esse fato aliado à retirada de grande parte do material contaminado pela 

dragagem, contribui para que a interferência na qualidade da água não seja muito significativa. 
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iv. Qualidade da Água 

 

A caracterização da qualidade das águas no Complexo Lagunar de Jacarepaguá foi feita com 

base nos seguintes estudos: Projconsult (2011), INEA (2007, 2011) e Gomes et al. (2009). 

Esses estudos indicam que as águas presentes na região estão enquadradas na classe 2 de 

águas salobras, segundo a Resolução CONAMA nº357/05, que indica águas destinadas à 

pesca amadora e à recreação por contato secundário. Aliadas ao transporte por embarcações, 

essas são as principais atividades relacionadas às águas do Complexo Lagunar, atualmente. 

Os parâmetros analisados – coliformes fecais, oxigênio dissolvido (OD), fósforo total, nitrato, 

nitrogênio amoniacal, entre outros – retrataram uma condição de eutrofização do corpo d’água, 

resultado do intenso despejo de esgotos sem tratamento prévio. 

A eutrofização ocasiona um aumento da produtividade primária, essa, se persistente, diminui a 

disponibilidade de oxigênio no sistema, levando-o a condições anaeróbicas. Essas condições 

possibilitam o florescimento de comunidades bacterianas e de microalgas tóxicas, bem como a 

produção excessiva de aguapés e gigogas. 

Estudos como o de Gomes et al. (2009) mostram que, muitas vezes, a qualidade das águas no 

Complexo Lagunar de Jacarepaguá, devido à eutrofização, não permite a prática de algumas 

atividades. Segundo esses autores, em 2007, as concentrações de microcistinas – substâncias 

produzidas por cianobactérias – no tecido muscular do pescado estavam acima dos valores 

recomendados pela OMS (Organização Mundial da Saúde), sendo proibida, nesse período, a 

pesca na Lagoa de Jacarepaguá e atividades recreativas nas lagoas e em trechos das praias 

do Pepê e da Barra da Tijuca. 

Como o apresentado no subitem iii.Qualidade dos Sedimentos, espera-se, com a dragagem, 

uma condição inicial de diminuição da qualidade das águas decorrente da ressuspensão dos 

sedimentos contaminados de fundo. Entretanto, concluída a atividade, espera-se um aumento 

na taxa de renovação das águas dentro do Complexo Lagunar, contribuindo a longo prazo para 

a melhoria na sua qualidade e para uma progressiva depuração do sistema. 

Portanto, com a efetivação do projeto, é esperada uma diminuição na eutrofização das águas 

do Complexo Lagunar de Jacarepaguá. Entretanto, essa melhoria na qualidade das águas é 

relacionada ao crescimento ordenado da população e das atividades comerciais, industriais e 

turísticas. Dessa forma, tal melhoria pode ter contribuição reduzida, caso outras medidas de 

controle da poluição não sejam adotadas.  
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v. Atividades Turísticas e de Lazer 

 

Nas proximidades do Complexo Lagunar de Jacarepaguá, são observadas grandes 

construções como o Rio Centro, o Autódromo, a cidade do Rock e shoppings sentir, além de 

Unidades de Conservação como o Parque Nacional da Tijuca, o Parque Estadual da Pedra 

Branca, e os Parques Naturais Municipais Marapendi, Bosque da Barra e Chico Mendes. 

Além dessas atrações de lazer e turismo, existem também algumas mais diretamente 

relacionadas com o próprio Complexo Lagunar: 

 Esportes aquáticos, como o jet-ski e pequenas embarcações à vela nas lagoas,e o 

surfe, windsurfe e bodyboarding nas proximidades do quebra-mar; 

 Bares e restaurantes nas margens do sistema; 

 Passeios no interior da lagoa e nas margens; 

 Pesca recreativa. 
 

Entretanto, como explicitado no item iv.Qualidade da Água, muitas vezes, a prática dessas 

atividades é proibitiva, decorrente da imprópria qualidade das águas e dos possíveis riscos à 

saúde da população. Outros fatores que as impedem são o forte odor exalado pelo sistema e a 

redução das áreas navegáveis decorrente do intenso assoreamento. 

Com o alargamento e o aprofundamento do canal de navegação e com o aumento da intrusão 

de águas oceânicas no Complexo Lagunar, espera-se uma melhoria nos atrativos à prática 

dessas atividades. Além disso, essas intervenções possibilitariam o desenvolvimento de novas 

práticas de turismo e lazer, como a implementação de um sistema de transporte aquaviário, a 

construção de marinas, entre outras. 

Particularmente, a prática do surfe no lado oeste ao molhe, na praia do Pepê, pode ser 

dificultada devido à ampliação do quebra-mar e à consequente alteração na energia das ondas 

no seu entorno – como pode ser observado nos resultados obtidos para a Modelagem 

Hidrodinâmica. Destaca-se que tal alteração, a despeito de seu caráter permanente, terá 

influência pontual. 

Adicionalmente, são propostas algumas construções no entorno do Complexo Lagunar: um 

centro metropolitano, um parque olímpico, um bar panorâmico no entorno do quebra-mar, e 
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uma ilha parque ecológica. Esses serão novos atrativos a atividades turísticas, proporcionando 

mais espaços de lazer. No caso da ilha parque, é previsto ainda um projeto especificamente 

voltado à educação ambiental. 

 

vi. Sistema de Transporte Aquaviário 

 

A navegação no Complexo Lagunar de Jacarepaguá tem como principal finalidade o transporte 

de passageiros, sendo os principais tipos:  

 Transporte a partir de barcos de pequeno porte, para moradores de comunidades 

próximas ao Complexo Lagunar; 

 Transporte a partir de pequenas/médias balsas, para moradores de 

condomínios/prédios de luxo, normalmente visando o acesso às praias. 
 

Atividades de turismo e pesca também são presentes, mas significativamente menores. 

Como já dito anteriormente, o Complexo Lagunar está sujeito a intenso processo de 

assoreamento, o que dificulta a navegabilidade. Além disso, os canais navegáveis são 

precariamente sinalizados, sendo um risco para os navegantes. Nesses quesitos, a Lagoa da 

Tijuca é a mais prejudicada. Quando a maré atinge níveis mínimos, em períodos de 

quadratura, é inviável o tráfego de embarcações no local. 

A realização do projeto de dragagem permitirá um maior tráfego de embarcações no sistema, 

possibilitando uma maior facilidade na locomoção dos moradores e a implantação de um 

sistema de transporte aquaviário mais abrangente. Além disso, o aumento dos canais 

navegáveis por si só representa estímulo para o desenvolvimento de atividades de turismo e 

lazer (ponto explicitado no item v.Atividades Turísticas e de Lazer). 

É importante ressaltar que o aumento do sistema de transporte aquaviário acarreta também 

maior remobilização dos sedimentos, principalmente das margens, potencializando os 

processos erosivos. Particularmente, em zonas de ocorrência de florestas de manguezais, 

esse risco é ainda maior, pois o aumento da navegação prejudica a função estabilizadora de 

linha de costa desse ecossistema. Dessa forma, há um aumento na taxa de sedimentação, o 

que, em uma escala temporal longa, acarreta assoreamento dos canais de navegação. Nesse 

sentido, é importante que o poder público esteja presente na ordenação dos novos usos 
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possibilitados pela dragagem, de modo a minimizar impactos que diminuiriam os benefícios 

gerados. 

 

 Verificação quanto à classificação dos corpos d’água e suas diretrizes ambientais junto ao comitê de 

bacias ou órgão ambiental 

 
Segundo informações coletadas no site do INEA (INEA, 2013), os corpos d’água são 

classificados de acordo com os usos preponderantes. O Complexo Lagunar de Jacarepaguá é 

enquadrado como:recreação por contato secundário, preservação da flora e fauna, uso 

estético, e espécies destinadas à alimentação humana (Diretriz da extinta Feema nº 110). Por 

contato secundário entendem-se as atividades em que o contato com a água é esporádico ou 

acidental e a possibilidade de ingerir água é pequena (58 - ISSN 1677-7042, D.O.U., Seção 1, 

art. 2°, XXXI, de 18 de março de 2005, Conselho Nacional do Meio Ambiente, MMA). 

Os rios e canais da bacia contribuinte são classificados para preservação de flora e fauna e 

uso estético (Diretriz da extinta FEEMA nº 109). 

Entretanto, para fins de avaliação da qualidade de água dessas lagoas e das bacias 

contribuintes, utilizam-se os padrões recomendados pelo Conama, privilegiando-se, contudo, o 

critério de proteção das comunidades aquáticas (Resolução nº 357, de 17 de março de 2005, 

do Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama, que estabelece a classificação e os limites 

e/ou condições para as águas doces, salinas e salobras em todo o Território Nacional). Assim, 

as lagoas e os rios contribuintes são enquadrados como:  

 Classe 1 (das águas salobras) - para os pontos de amostragem localizados nas lagoas;  

 Classe 2 (das águas doces) - para os pontos de amostragem localizados em trechos da 

bacia hidrográfica.  

 

Os sistemas lagunares são ambientes tipicamente de deposição e sedimentação e geralmente 

submetidos a forte estresse, em função das diversas atividades humanas concentradas nas 

áreas costeiras. Dentre as principais atividades que geram impacto negativo, verifica-se o 

lançamento de despejos de origem doméstica, que vem acelerando o processo de eutrofização 

desses corpos d’água.  
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 Análise da qualidade da água do mar nas praias de área de influência direta e indireta do 

empreendimento 
 

Para análise da qualidade da água do mar nas praias da AID e AII foram compilados os 

resultados obtidos no monitoramento de coliformes termotolerantes realizado pelo INEA nas 

praias da Macumba, Recreio e Barra da Tijuca entre os anos de 2007 e 2012. No Quadro 

3.1.2-27 e na Figura 3.1.2-14 é apresentada a descrição e a localização espacial dos pontos 

onde são efetuadas as amostragens mensais pelo INEA. 

 

Quadro 3.1.2‐27: Pontos de monitoramento do INEA. 

Pontos de coleta  Localização 

PS10  Foz do Rio Morto 

PS01  Praia da Macumba (em frente ao Canal de Sernanbetiba) 

PS00  Praia da Macumba (200 m do Canal de Sernambetiba 

BD00  Praia do Recreio (em frente ao Ostal) 

BD02  Praia do Recreio (final da reserva biológica) 

BD03  Praia do Recreio (início da reserva biológica) 

BD05  Praia da Barra da Tijuca (Av. Alvorada) 

BD07  Praia da Barra da Tijuca (em frente ao Riviera Country Club) 

BD09  Praia da Barra da Tijuca (em frente ao centro recuperação de afogados) 

BD10  Praia da Barra da Tijuca (em frente canal) 

 
 

 

Figura 3.1.2‐14: Mapa com a localização dos pontos de coleta nas praias da área de influência. 
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No Gráfico 3.1.2-14 e Gráfico 3.1.2-15 são mostradas as séries de dados obtidas na Praia da 

Macumba entre janeiro de 2007 e dezembro de 2011. Os resultados mostram que nestes 

pontos são obtidos índices superiores aos limites estabelecidos pela Resolução 

CONAMA nº357/05 para águas salinas classes 1 (1000 NMP/100 ml). Apesar destes valores 

estarem acima do preconizado na legislação, vale ressaltar que os mesmos excedem os limites 

em menos de 10% do total de amostragens anuais. Assim, como a Resolução CONAMA 

nº357/05 estabelece que o limite não deverá ser excedido em 80% das amostras coletadas, 

estes índices podem ser considerados satisfatórios. 

O Gráfico 3.1.2-16 e o Gráfico 3.1.2-17 mostram os valores obtidos nos mesmos pontos de 

amostragem na Praia da Macumba entre janeiro e novembro de 2012. Os resultados apontam 

que em apenas 9% e 10% (nos pontos PS00 e PS01, respectivamente) do total das 

amostragens efetuadas, foram obtidos valores superiores ao limite para águas salinas classe 1. 

 

 
Gráfico 3.1.2‐14: Índices de coliformes termotolerantes obtidos pelo INEA entre janeiro de 2007 e dezembro de 2011 no 

ponto PS00, localizado na Praia da Macumba a 200 m do Canal de Sernambetiba. 
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Gráfico 3.1.2‐15: Índices de coliformes termotolerantes obtidos pelo INEA entre janeiro de 2007 e dezembro de 2011 no 

ponto PS01, localizado na Praia da Macumba, em frente ao Canal de Sernambetiba.  

 

 

 

 

Gráfico 3.1.2‐16: Índices de Coliformes termotolerantes obtidos pelo INEA no ponto PS00 entre janeiro e novembro de 2012. 
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Gráfico 3.1.2‐17: Índices de Coliformes termotolerantes obtidos pelo INEA no ponto PS01 entre janeiro e novembro de 2012  

 
 

No Gráfico 3.1.2-18 e Gráfico 3.1.2-19 são mostradas as séries de dados obtidas pelo INEA de 

janeiro de 2007 a dezembro de 2009 e de janeiro de 2010 a dezembro de 2011 no ponto PS10, 

localizado na Foz do Rio Morto, onde são encontrados os piores índices de coliformes 

termotolerantes de todo o sistema. A partir dos resultados mostrados no Gráfico 3.1.2-18 

verifica-se que entre janeiro e maio de 2007 foram obtidos os maiores valores para o 

parâmetro, sendo o máximo obtido neste período 240 vezes maior que ao limite estabelecido 

pela CONAMA n0 357 para águas salinas Classe 1. Embora a concentração de coliformes na 

água diminua a partir de julho de 2007, nos anos de 2011 e 2012 (Gráfico 3.1.2-20) ainda são 

obtidos concentrações de até 16.000 NMP/100mL. Ressalta-se que em cerca de todas 

amostras coletadas em 2012 foram encontradas concentrações de coliformes acima de 

1.000 NMP/100mL, limite estabelecido pela legislação para águas salinas Classe 1. 
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Gráfico 3.1.2‐18: Índices de Coliformes termotolerantes obtidos pelo INEA no ponto PS10 entre janeiro de 2007 e dezembro 

de 2009. 

 

 
Gráfico 3.1.2‐19: Índices de Coliformes termotolerantes obtidos pelo INEA no ponto PS10 entre janeiro de 2010 e dezembro 

de 2011. 

 



 

A serviço de 

  

 

 

Relatório Ambiental Simplificado das Obras de Recuperação Ambiental do Complexo Lagunar de Jacarepaguá 
Capítulo III – Diagnóstico Ambiental da Área de Influência 
Revisão 00 

III-160 

 
Gráfico 3.1.2‐20: Índices de Coliformes termotolerantes obtidos pelo INEA no ponto PS10 entre janeiro e novembro de 2012. 

 
 
Nas estações BD00, BD02 e BD03, localizadas na praia do Recreio, são obtidas as menores 

concentrações de coliformes do sistema. No ponto BD00 (Gráfico 3.1.2-21) apenas 2,5% das 

amostras coletadas entre janeiro 2007 e dezembro de 2011 apresentaram concentrações 

acima de 1.000 NMP/100 mL (limite estabelecido para águas salinas Classe 1). Já nos pontos 

BD02 e BD03 no mesmo período de amostragem apenas 1,0 e 0,7 % das amostras estiveram 

acima deste limite (Gráfico 3.1.2-22 e Gráfico 3.1.2-23). 

 
 

 
Gráfico 3.1.2‐21: Índices de Coliformes termotolerantes obtidos pelo INEA entre janeiro de 2007 e dezembro de 2011 no 

ponto BD00, localizado na Praia do Recreio. 
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Gráfico 3.1.2‐22: Índices de Coliformes termotolerantes obtidos pelo INEA entre janeiro de 2007 e dezembro de 2011 no 

ponto BD02, localizado no final da reserva biológica da Praia do Recreio. 

 

 
Gráfico 3.1.2‐23: Índices de Coliformes termotolerantes obtidos pelo INEA entre janeiro de 2007 e dezembro de 2011 no 

ponto BD03, localizado no início da reserva biológica da Praia do Recreio. 

 
 
Nas amostragens efetuadas em 2012 (Gráfico 3.1.2-24) o cenário de baixas concentrações é 

mantido, sendo encontradas nos pontos BD00 e BD03 concentrações acima de 

1.000 NMP/100mL em apenas 4% das amostras coletadas, enquanto no ponto BD02 nenhum 

valor esteve acima do limite da Classe 1, sendo o máximo alcançado de 330 NMP/100mL. 
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Gráfico 3.1.2‐24: Índices de Coliformes termotolerantes obtidos pelo INEA entre janeiro e novembro de 2012 na Praia do 

Recreio. 

 
Nas amostragens efetuadas entre janeiro de 2007 e dezembro de 2011 nos ponto BD05 e 

BD07, situados na Praia da Barra da Tijuca foram obtidas de maneira geral baixas 

concentrações de coliformes termotolerantes na água, sendo os valores máximos alcançados 

nestes pontos de 1.300 e 5.400 NMP/100mL respectivamente (Gráfico 3.1.2-25 e Gráfico 

3.1.2-26). Já nos pontos BD09 e BD10 no mesmo período amostral são encontrados valores 

um pouco mais elevados. No ponto BD09 foram encontradas concentrações acima do limite 

estabelecido para águas salinas Classe 1 (Gráfico 3.1.2-27) em 20% do total de amostras 

coletadas, enquanto no ponto BD10 (Gráfico 3.1.2-28) este percentual chega a 44%.  

 

 
Gráfico 3.1.2‐25: Índices de Coliformes termotolerantes obtidos pelo INEA entre janeiro de 2007 e dezembro de 2011 no 

ponto BD05, localizado na Praia da Barra da Tijuca. 
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Gráfico 3.1.2‐26: Índices de Coliformes termotolerantes obtidos pelo INEA entre janeiro de 2007 e dezembro de 2011 no 

ponto BD07, localizado na Praia da Barra da Tijuca. 

 

 
Gráfico 3.1.2‐27: Índices de Coliformes termotolerantes obtidos pelo INEA entre janeiro de 2007 e dezembro de 2011 no 

ponto BD09, localizado na Praia da Barra da Tijuca. 
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Gráfico 3.1.2‐28: Índices de Coliformes termotolerantes obtidos pelo INEA entre janeiro de 2007 e dezembro de 2011 no 

ponto BD10, localizado na Praia da Barra da Tijuca. 

 
 
Entre janeiro e novembro de 2012 também foram encontrados baixos índices de coliformes 

termotolerantes nos pontos BD05 e BD07 (Gráfico 3.1.2-29). Apenas 5% das amostras 

coletadas no ponto BD05 e 6,4% das coletadas no ponto BD07 estiveram acima do limite 

estabelecido pela legislação para águas salinas Classe 1. Nos pontos BD09 e BD10 

novamente foram encontradas concentrações um pouco mais elevadas, sendo obtidos 

percentuais acima do limite para Classe 1 em 23% do total amostrado e máximos de 

16.000 NMP/mL nas duas estações. 

 

 
Gráfico 3.1.2‐29: Índices de Coliformes termotolerantes obtidos pelo INEA entre janeiro e novembro de 2012 na Praia da 

Barra da Tijuca. 
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A partir dos resultados obtidos, o INEA realizou a consolidação do banco de dados anuais, 

sendo observada, de uma forma geral, uma qualidade da água boa ou ótima na área de 

influência do empreendimento. Esse panorama se deve ao alto grau de hidrodinamismo local, 

ocasionando um renovação permanente da água das praias. Foi possível observar, que alguns 

períodos onde encontrou-se altos valores de coliformes nas praias foram precedidos de chuvas 

intensas, que carreiam material das lagoas para região marinha adjacente. Foram 

apresentados os índices de coliformes na praia da Barra como um todo. Ressalta-se que 

alguns trechos dessa praia podem se apresentar imprópria para o banho. 

 

Quadro 3.1.2‐28: Qualificação anual histórica das praias de Barra da Tijuca, Recreio e Sernambetiba.  
Fonte: INEA (2013) 

 

 

Pelos resultados obtidos não foi possível encontrar modificações significativas na qualidade da 

água da praias em função das principais obras de saneamento da baixada de Jacarepaguá, 

que foram: (i) a construção do emissário da Barra da Tijuca, inaugurado em dezembro de 2006, 

e (ii) a construção da Unidade de Tratamento dos Rios (UTR) Arroio Pavuna, inaugurada em 

dezembro de 2010. 

 

Conclusão 

Foi possível observar que valores obtidos de coliformes na praias da região próximo a 

desembocadura do Canal da Joatinga possuem ampla variação temporal, basicamente 

controlada pela quantidade de chuvas na região, que lava a bacia de drenagem e descarrega 

grande quantidade de material na zona costeira adjacente.  
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 Simulação do tempo de residência da água na lagoa, considerando picos de marés de sizígia e 

quadratura 
 

Neste item será apresentada uma análise das alterações a serem observadas no tempo de 

residência da água e na qualidade das águas nos diversos compartimentos do sistema 

Lagunar em decorrência da implantação das obras de dragagem. 

Serão apresentadas algumas alternativas locacionais com modificações pontuais no projeto de 

dragagem original de maneira a orientar as definições a serem adotadas no projeto executivo 

de dragagem. 

O presente item tem os seguintes objetivos específicos:  

 Estimativa das alterações no tempo de renovação das águas do Sistema Lagunar 

considerando 4 (quatro) alternativas locacionais de dragagem previamente 

selecionadas; 

 Estudo das alterações sobre a qualidade de água do Complexo Lagunar considerando 

3 (três) alternativas locacionais, a saber: Situações atual, alternativa locacional 

conforme apresentado no projeto original e a alternativa locacional que apresente o 

menor tempo de renovação das águas. 

Para a análise das alterações no tempo de renovação e nos principais parâmetros de 

qualidade de água em decorrência das obras previstas, foi aplicado um Modelo de Qualidade 

de Água – MQA.  

O MQA para tempo de renovação foi simulado em cinco cenários diferentes (Figura 3.1.2-15). 

Quatro dos cinco cenários foram sugestões alternativas ao projeto original (Item 1), com o 

intuito de potencializar a troca de água no Complexo Lagunar de Jacarepaguá.  

Previamente, para cada cenário foi simulado um novo modelo hidrodinâmico com 

características semelhantes expostas na Figura 3.1.2-15. 

Todas as simulações foram realizadas para o período seco, visto que esse é o período crítico 

para a análise do tempo de renovação.Como o objetivo do estudo é comparar a situação atual 

com as alternativas propostas, tal premissa foi mantida para simulações dos parâmetros de 

qualidade de água. 
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Figura 3.1.2‐15: Esquema representativo das simulações hidrodinâmicas e de qualidade de água realizadas para estudo do 
tempo de renovação. 

 

Os cenários utilizados nas simulações de tempo de renovação, definidos na Figura 3.1.2-15, 

foram pormenorizados nos parágrafos a seguir: 

 Caso A: Projeto original, que corresponde à dragagem do Complexo Lagunar em áreas 

específicas, criação da ilha e aumento do molhe. 

 Caso B: Projeto original com dragagem adicional do Canal de Marapendi (CM) até a 

cota -4 em relação ao nível de redução da DHN. Esta alternativa foi selecionada 

considerando que o “gargalo” para a renovação das águas da Lagoa de Marapendi é a 

pequena seção hidráulica do Canal de Marapendi. O objetivo desta simulação foi 

investigar os efeitos desta hipotética modificação no projeto. Obviamente, para seleção 

desta alternativa seriam necessários estudos adicionais para verificação da estabilidade 

dos taludes do Canal de Marapendi considerando a nova geometria (Figura 3.1.2-19). 

Caso A: Projeto Original 

Caso B: Projeto Original  

+ Dragagem do Canal de Marapendi 

Caso C: Projeto Original  

+ Alargamento da saída do Canal da Joatinga 

Caso D: Projeto Original  

+ Alargamento da saída do Canal da Joatinga 

+ Dragagem do Canal de Marapendi 

Simulações 
Hidrodinâmicas 
para o Tempo de 

Renovação 

Caso E: Projeto Original  

+ Reposicionamento da nova ilha 
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 Caso C: Projeto original com o alargamento da saída do Canal da Joatinga (CJ). Para 

execução desta alternativa seria necessária a remoção do guia corrente existente e 

posterior alargamento da seção da saída do Canal da Joatinga, ficando esta 

aproximadamente 34 m mais larga do que a situação atual (Figura 3.1.2-18). 

 Caso D: Projeto original com o alargamento da saída do CJ e CM dragado até a cota -4 

em relação ao nível de redução da DHN. Esta alternativa representa a incorporação 

conjunta das modificações propostas no caso B e C. 

 Caso E: Projeto original com a posição da ilha que será criada reposicionada 79 m no 

sentido L/W e 39,5 m no sentido N/S, em relação ao projeto original (Figura 3.1.2-20). 

Para obtenção das vazões nas seções de entrada e saída em todos os compartimentos foram 

simulados modelos numéricos hidrodinâmicos com a utilização do SisBaHia®, para cada um 

desses casos. 

Após as simulações hidrodinâmicas e com base em seus resultados de vazão, partiu-se para 

as simulações do MQA para estudo do tempo de renovação em cada caso. 

Os parâmetros ambientais, bem como as condições de contorno e condições iniciais foram as 

mesmas aplicadas e descritas no Item “Configurações do modelo hidrodinâmico” para o 

cenário dragado. A malha de elementos finitos utilizada no cenário dragado (caso A) foi 

adaptada na região do guia corrente, para poder atender às alternativas C e D e na região da 

ilha para a simulação do caso E. A batimetria do cenário dragado foi modificada no Canal de 

Marapendi para as simulações dos casos B e D. 

A análise dos resultados do tempo de renovação apontou o cenário em que a taxa do referido 

parâmetro seria maior. Em outras palavras, dos cinco cenários simulados para a investigação 

foi escolhido o cenário em que as águas do Complexo Lagunar de Jacarepaguá foram trocadas 

por completo mais rapidamente. 

A partir disso, as simulações para a análise dos parâmetros de qualidade de água foram 

realizadas para o cenário atual, para o cenário do projeto original e para o cenário que 

apresentou o menor tempo de renovação (Figura 3.1.2-16). 
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Figura 3.1.2‐16: Esquema representativo das simulações do Modelo de Qualidade de Água. 

 

 

Metodologia 

Foi utilizado um modelo de qualidade de água baseado nas equações do modelo QUAL-UFMG 

(VON SPERLING, 2007) para avaliação do tempo de renovação das águas e de alguns 

parâmetros de qualidade das águas. 

O tempo de renovação das águas é uma variável importante para avaliar o potencial de 

eutrofização de corpos de água naturais. Alguns modelos simplificados (SALAS & MARTINO, 

1991; VOLLENWEIDER, 1976) consideram esta variável como único parâmetro hidráulico para 

avaliação do potencial de eutrofização de lagos e represas. 

Como as lagoas apresentam diferentes taxas de renovação de suas águas de acordo com a 

sua geometria e a de seus canais (PIMENTA & MARQUES, 2003), número de afluentes e 

proximidade com a saída do canal que as interligam com o mar, optou-se por aplicar a uma 

análise compartimentada. 

O tempo de renovação das águas e os parâmetros de qualidade de água foram estimados em 

diversos compartimentos do Sistema Lagunar que foi dividido em 8 compartimentos. Tais 

compartimentos estão numerados e apresentados na Figura 3.1.2-17. Também estão indicadas 

com letras maiúsculas as seções de controle, nas quais foram obtidas séries temporais de 

vazões com o modelo hidrodinâmico do SisBahia®, com resultados apresentados no Item 

“Resultado do Modelo hidrodinâmico”. 

Cenário Atual 

Projeto Original 

Cenário com Menor Tempo de Renovação 

Simulações 
do MQA 
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Figura 3.1.2‐17: Compartimentos nos quais foi calculada a taxa de renovação do Complexo Lagunar de Jacarepaguá. 

 

De uma forma geral, em cada um dos compartimentos (i=1,8), foi aplicado o princípio de 

conservação de massa para uma substância genérica diluída na massa de água com 

concentração C. 

Variação de massa em i ( ) = Vazão mássica afluente i (me) – Vazão mássica efluente (ma) i 

Tal princípio pode ser traduzido matematicamente através da seguinte expressão: 

 

Reações  

efluentes
 massa de fluxos dos Somatório

afluentes
massa de fluxos dos Somatório

  


eeaa

dt

dM

cqcq
dt

dV
C

dt

dC
V

 

Equação 3.1.2‐1: Equação geral do Modelo de Qualidade de Água desenvolvido. 

Onde eq
 e aq

 são respectivamente as vazões efluentes (saída) e afluentes (entrada) em cada 

um dos compartimentos do Sistema, V  é o volume do compartimento,C  é a concentração de 

uma substância genérica diluída na massa de água e o termo Reações representa as 

interações cinéticas entre os parâmetros de qualidade de água.  

A Equação 3.1.2-1 foi escrita para cada compartimento, conforme se exemplifica a seguir com 

o compartimento 4: 
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  rrEEAEEFmarAFECAC CQCQCQCQCQCQCQ
dt

dV
C

dt

dC
V 45443

4
4

4
4  

Equação 3.1.2‐2: Equação geral do MQA adaptado ao compartimento4 na simulação de taxa de renovação. 

 

Onde, QAC significa vazão afluente no compartimento 4 pela seção C, QEC significa vazão 

efluente do compartimento 4 pela seção C e assim por diante. Cmar é a concentração da 

substância genérica no mar. Qr e Cr são respectivamente a vazão e a concentração da 

substância genérica nos rios afluentes. Procedendo de maneira análoga para cada 

compartimento, obtém-se um sistema de 8 equações para cada substância. À exceção das 

concentrações, todas as outras variáveis das equações são provenientes de séries temporais 

de vazões obtidas do modelo hidrodinâmico do SisBaHia®. 

As equações foram integradas simultaneamente no tempo através de discretização numérica 

com esquema preditor-corretor com passo de tempo de 3600 segundos. A integração foi feita 

ao longo de 1 ano. 

Para avaliação do tempo de renovação, o MQA foi aplicado para apenas uma substância 

genérica, adotando valores nulos para as concentrações iniciais e um valor genérico único para 

as concentrações dos rios e do mar. Os valores nulos denotam 0% de renovação e o valor 

genérico adotado denota 100% de renovação. Para avaliação do tempo de renovação, o tempo 

de reações cinéticas da Equação 3.1.2-1 foi desconsiderado. 

Para a simulação dos parâmetros de qualidade de água, a variável C foi substituída pelos 

valores dos parâmetros. A descrição de cada parâmetro empregado, bem como suas 

respectivas equações de reações cinéticas, encontra-se abaixo (da Equação 3.1.2-3 até a 

Equação 3.1.2-12). As condições iniciais e de contorno podem ser conferidas no Item 

“Configurações do modelo de qualidade de água”. 

Na modelagem de OD e DBO estão incluídos o balanço de oxigênio dissolvido além da 

desoxigenação e da reaeração atmosférica, a modelagem de OD em condições de 

anaerobiose, a sedimentação da matéria orgânica, o consumo de OD pela nitrificação e sua 

variação devido a cargas difusas, tais como: demanda do sedimento, fotossíntese, respiração e 

cargas externas (Equação 3.1.2-3 e Equação 3.1.2-4). 
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ãoNitrificaç

2O
Respiração

síntese
-Fotos

sedimento
 do Demanda

posição
Decom-Reaeração

2

Acumulação

amonannitriamondds NKfRRFSLKCCK
dt

dC
  

Equação 3.1.2‐3: Variação temporal do OD no Modelo de Qualidade de Água. 

 


  

Difusa CargaãoSedimentaçDecaimento
Acumulação

rdsd LLKLK
dt

dL


 
Equação 3.1.2‐4: Variação temporal da DBOno Modelo de Qualidade de Água. 

 

Em ambientes aquáticos o nitrogênio apresenta-se de diversas formas, as modeladas neste 

estudo foram: o nitrogênio orgânico, o nitrogênio amoniacal, o nitrito e o nitrato. A modelagem 

representou os seguintes processos: sedimentação do nitrogênio orgânico particulado, 

conversão do nitrogênio orgânico a amônia (amonificação), liberação de amônia pelo 

sedimento de fundo, oxidação da amônia a nitrito e oxidação de nitrito a nitrato. Os processos 

foram modelados de acordo com a Equação 3.1.2-5 até a Equação 3.1.2-10. 

ãoSedimentaç-ção-AmonificaAcumulação 

 orgsoorgoa
org NKNK

dt

dN

 
Equação 3.1.2‐5: Variação temporal do nitrogênio orgânico no Modelo de Qualidade de Água. 

 

fundo de sedimento pelo LiberaçãoãoNitrificaç-ãoAmonificaçAcumulação 


H

S
NKNK

dt

dN Namon
amonanorgoa

amon

 
Equação 3.1.2‐6: Variação temporal da amônia no Modelo de Qualidade de Água. 

 

ãoNitrificaçAcumulação 

 nitrinnamonan
nitri NKNK

dt

dN

 
Equação 3.1.2‐7: : Variação temporal do nitrito no Modelo de Qualidade de Água. 

ãoNitrificaçAcumulação 

 nitrinn
nitra NK

dt

dN

 
 

Equação 3.1.2‐8: Variação temporal do nitrato no Modelo de Qualidade de Água. 

 
 

nitranitriamonorgtot NNNNN 
 

Equação 3.1.2‐9: Cálculo do nitrogênio total. 
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o.OD1 nitrK
nitr ef   

Equação 3.1.2‐10: Fator de correção do coeficiente de nitrificação em função do OD. 

Onde Knitro.OD corresponde ao coeficiente de inibição da nitrificação por baixo OD, cujo valor 

usual é 0,60. 

A modelagem de fósforo representou os seguintes processos: sedimentação de fósforo 

orgânico particulado, conversão do fósforo orgânico particulado a fósforo inorgânico dissolvido 

e liberação de fósforo inorgânico dissolvido pelo sedimento de fundo. Os processos foram 

modelados de acordo com a Equação 3.1.2-11 e com a Equação 3.1.2-12. Os valores dos 

coeficientes utilizados nas equações de nitrito e fósforo encontram-se no Quadro 3.1.2-29. 
 

ãoSedimentaç PP   -ConversãoAcumulação inorgorg 

 orgspoorgoi
org PKPK

dt

dP

 
Equação 3.1.2‐11: Cálculo do fósforo orgânico no Modelo de Qualidade de Água. 

 
 

fundo de sedimento pelo Liberação PP   -ConversãoAcumulação inorgorg 


H

S
PK

dt

dP Pinorg
orgoi

inorg

 
Equação 3.1.2‐12: Cálculo do fósforo inorgânico no Modelo de Qualidade de Água. 

 
 

Quadro 3.1.2‐29: Coeficientes utilizados nas equações do Modelo de Qualidade de Água. 

Coeficientes  Descrição  Unidade 
Valores 

(THOMANN e MÜELLER, 1985) 

Kd  Coeficiente de decomposição da DBO  d‐¹  0,37 

Ks 
Coeficiente de remoção de DBO por 
sedimentação 

d‐¹  0,025 

K2  Coeficiente de reaeração  d‐¹  0,23 

Sd  Demanda do sedimento  gO2/m²dia  0,65 

Kso 
Coeficiente de remoção do nitrogênio 
orgânico por sedimentação 

d‐¹  0,10 

Koa 
Coeficiente de conversão de 
nitrogênio orgânico a amônia 

d‐¹  0,22 

Kan 
Coeficiente de conversão de amônia a 
nitrito (coeficiente de nitrificação) 

d‐¹  0,2 

Knn 
Coeficiente de conversão do nitrito a 
nitrato (coeficiente de nitrificação) 

d‐¹  0,3 

SNamon 
Coeficiente de liberação de amônia 
pelo sedimento do fundo 

g/m²d  0,25 
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Coeficientes  Descrição  Unidade 
Valores 

(THOMANN e MÜELLER, 1985) 

Kspo 
Coeficiente de remoção do fósforo 
orgânico por sedimentação 

d‐¹  0,03 

Koi 
Coeficiente de conversão do fósforo 
orgânico a fósforo inorgânico 

d‐¹  0,25 

SPinorg 
Coeficiente de liberação do fósforo 
inorgânico pelo sedimento de fundo 

g/m²d  0,1 

Os parâmetros que dependem da profundidade foram estimados a partir da profundidade média da lagoa de 2,3. 

 
 

Configurações do Modelo de Qualidade de Água 

 
Para o cálculo da taxa de renovação, a substância genérica com concentração C foi utilizada 

como traçador da “água nova”, trazida pelos rios afluentes e pela maré. Para isso, foi feita uma 

simulação a partir da integração no tempo da Equação 3.1.2-1, admitindo os seguintes 

pressupostos:  

 Condição inicial: no início da simulação toda água do Complexo Lagunar é “velha” e, 

portanto, tem concentração C=0. 

 Condições de contorno: As águas afluentes trazidas pela maré e pelos rios são novas e, 

portanto, tem concentração C=1. 

Note que C=1, significa água totalmente nova, C=0, significa água totalmente velha, e valores 

de C entre 0 e 1, denotam um percentual de renovação da água provocado pela mistura de 

água velha com a água nova. O termo Reações foi ativado somente para as simulações dos 

parâmetros de qualidade de água, sendo desconsiderado nas simulações de taxa de 

renovação. 

Nas simulações com os parâmetros de qualidade de água, nos contornos onde há rios foram 

utilizados nos valores típicos de água doce poluída à 20°C, extraídos de THOMANN & 

MÜELLER (1985) e para a condição de contorno de mar foram utilizados valores de referência 

para água salina da Resolução CONAMA nº357/2005 (Quadro 3.1.2-30). 
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Quadro 3.1.2‐30: Parâmetros modelados e seus respectivos valores utilizados nas simulações. Os valores para água doce são 
dados médios para rios poluídos 

Parâmetro 
Água Doce Poluída 

(THOMANN e MÜELLER, 1985) 
Água Salina Limpa

(CONAMA 357, 2005) 

Oxigênio Dissolvido (OD)  0 9* 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 220 mg/L 2* 

Nitrogênio Orgânico 5,9 mg/L  

Nitrogênio Amoniacal Total  2,8 mg/L 0,40 mg/L N

Nitrito  0** 0,07 mg/L N

Nitrato  0** 0,40 mg/L N

Fósforo Inorgânico  5 mg/L 0,062 mg/L P

Fósforo Orgânico  2 mg/L  

Salinidade  0 36 
*valor estimado. 
**será calculado a partir de outros parâmetros durante a simulação. 

 

A reprodução das condições mais realistas da condição atual da qualidade de água do 

Complexo Lagunar de Jacarepaguá exigiria uma pesquisa mais detalhada das cargas de 

matéria orgânica e nutrientes afluentes ao Sistema. Neste trabalho, procurou-se obter um 

cenário atual que representasse aproximadamente as condições médias de qualidade de água 

do Complexo Lagunar e avaliar os efeitos na qualidade de água das alternativas propostas. 

Nas três simulações dos parâmetros de qualidade de água apresentadas neste relatório, a 

mesma carga de matéria orgânica e nutrientes foi mantida. 

Nas três simulações do modelo de qualidade de água apresentadas neste relatório, a mesma 

cargas de matéria orgânica e nutrientes foram mantida. Também foram mantidos os mesmos 

coeficientes do modelo de qualidade de água (Quadro 3.1.2-29). Alguns desses coeficientes, 

sobretudo aqueles que representam a iteração do sedimento do fundo com os parâmetros de 

qualidade de água (por exemplo:Sd) podem variar entre situações antes e depois da dragagem. 

Isto porque, a qualidade dos sedimentos que ficarão expostos após a dragagem pode ser 

diferente dos sedimentos que serão retirados. No entanto, tal influência apenas seria relevante 

caso as cargas afluentes as lagoas não fossem significativas, o que não foi verificado em 

testes de sensibilidade do modelo de qualidade de água.  
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Resultados de tempo de renovação das águas 

Do Gráfico 3.1.2-30 até o Gráfico 3.1.2-37 são apresentadas as séries temporais das 

concentraçõe sem cada compartimento (Ci). Tais concentrações representam o tempo de 

renovação para cada compartimento ao longo do tempo, em todos os cenários simulados. 

No Quadro 3.1.2-31 e no Quadro 3.1.2-32 apresenta-se um sumário dos tempos de renovação 

de 20%, 50%, 80% e 99% da água para cada compartimento, em todos os casos simulados. 

 

 
Gráfico 3.1.2‐30: Taxa de renovação da água no Compartimento 1 (Marapendi) para todos os cenários simulados. Caso A – 

Guia corrente projetado; Caso B – Guia corrente projetado com C.M. dragado; Caso C – Guia corrente sugerido; Caso D – Guia 
corrente sugerido com C.M. dragado e Caso E ‐ Guia corrente projetado com a ilha reposicionada. 
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Gráfico 3.1.2‐31: Taxa de renovação da água no Compartimento 2 (Marapendi) para todos os cenários simulados. Caso A – 

Guia corrente projetado; Caso B – Guia corrente projetado com C.M. dragado; Caso C – Guia corrente sugerido; Caso D – Guia 
corrente sugerido com C.M. dragado e Caso E ‐ Guia corrente projetado com a ilha reposicionada. 

 

 

 

Gráfico 3.1.2‐32: Taxa de renovação da água no Compartimento 3 (Canal de Marapendi) para todos os cenários simulados. 
Caso A – Guia corrente projetado; Caso B – Guia corrente projetado com C.M. dragado; Caso C – Guia corrente sugerido; Caso 

D – Guia corrente sugerido com C.M. dragado e Caso E ‐ Guia corrente projetado com a ilha reposicionada. 
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Gráfico 3.1.2‐33: Taxa de renovação da água no Compartimento 4 (Canal da Joatinga) para todos os cenários simulados. Caso 
A – Guia corrente projetado; Caso B – Guia corrente projetado com C.M. dragado; Caso C – Guia corrente sugerido; Caso D – 

Guia corrente sugerido com C.M. dragado e Caso E ‐ Guia corrente projetado com a ilha reposicionada. 

 

 
Gráfico 3.1.2‐34: Taxa de renovação da água no Compartimento 5 (Tijuca) para todos os cenários simulados. Caso A – Guia 
corrente projetado; Caso B – Guia corrente projetado com C.M. dragado; Caso C – Guia corrente sugerido; Caso D – Guia 

corrente sugerido com C.M. dragado e Caso E ‐ Guia corrente projetado com a ilha reposicionada. 
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Gráfico 3.1.2‐35: Taxa de renovação da água no Compartimento 6 (Camorim) para todos os cenários simulados. Caso A – 
Guia corrente projetado; Caso B – Guia corrente projetado com C.M. dragado; Caso C – Guia corrente sugerido; Caso D – Guia 

corrente sugerido com C.M. dragado e Caso E ‐ Guia corrente projetado com a ilha reposicionada. 

 

 

Gráfico 3.1.2‐36: Taxa de renovação da água no Compartimento 7 (Jacarepaguá) para todos os cenários simulados. Caso A – 
Guia corrente projetado; Caso B – Guia corrente projetado com C.M. dragado; Caso C – Guia corrente sugerido; Caso D – Guia 

corrente sugerido com C.M. dragado e Caso E ‐ Guia corrente projetado com a ilha reposicionada. 
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Gráfico 3.1.2‐37: Taxa de renovação da água no Compartimento 8 (Jacarepaguá) para todos os cenários simulados. Caso A – 
Guia corrente projetado; Caso B – Guia corrente projetado com C.M. dragado; Caso C – Guia corrente sugerido; Caso D – Guia 

corrente sugerido com C.M. dragado e Caso E ‐ Guia corrente projetado com a ilha reposicionada. 

 

Quadro 3.1.2‐31: Tempo em dias para que a água de cada compartimento seja renovada em 20% e 50% para todos os 
cenários simulados. 

 
 

TR 20% (dias)  TR 50% (dias) 

  Atual  A  B  C  D  E  Atual  A  B  C  D  E 

C
o
m
p
ar
ti
m
e
n
to
 

1  19,6  19,7  11,8  19,6  11,8  19,7  35,2  35,3  23,2  35,3  23,3  35,8 

2  7,3  5,7  4,2  5,7  4,1  5,7  21,2  17,7  10,8  17,7  10,3  17,7 

3  0,7  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  3,2  0,6  0,7  0,6  0,6  0,7 

4  0,5  0,4  0,4  0,4  0,4  0,4  0,6  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 

5  2,6  1,6  1,6  1,6  1,6  1,6  6,7  4,1  4,1  4,1  4,1  3,7 

6  3,7  2,6  2,6  2,6  2,6  2,6  12,9  5,2  5,8  5,2  5,2  5,2 

7  10,8  6,2  6,2  4,8  5,1  6,2  25,3  15,6  16,6  10,3  11,3  15,6 

8  18,5  9,8  10,3  8,3  8,8  9,8  34,6  20,2  20,8  17,9  18,6  20,6 
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Quadro 3.1.2‐32: Tempo em dias para que a água de cada compartimento seja renovada em 80% e 99% para todos os 
cenários simulados. 

 
 

TR 80% (dias)  TR 99% (dias) 

  Atual  A  B  C  D  E  Atual  A  B  C  D  E 

C
o
m
p
ar
ti
m
e
n
to
 

1  63,1  62,8  40,4  62,2  40,7  63,7  190,8  182,4  122,9  180,8  120,6  185,0 

2  49,2  39,4  28,5  39,3  26,8  40,4  177,0  158,5  109,8  156,4  107,6  161,0 

3  20,2  5,3  6,2  5,3  5,2  5,3  150,8  108,8  79,8  107,8  77,7  108,9 

4  2,7  0,6  0,6  0,6  0,5  0,6  121,8  52,3  48,8  49,7  47,7  52,3 

5  28,6  15,5  15,5  15,6  16,0  12,8  152,8  95,3  89,7  90,6  80,2  95,3 

6  35,3  18,7  18,7  17,6  17,7  18,7  166,8  103,0  93,8  90,8  82,3  104,7 

7  52,3  30,5  30,7  23,3  24,3  30,6  180,8  111,4  107,3  96,9  90,7  112,4 

8  62,1  35,2  36,2  29,6  31,5  35,7  188,9  115,9  111,8  101,9  96,6  117,5 

 
 

Nas subseções abaixo foram analisados os efeitos do alargamento do Canal da Joatinga, da 

dragagem do Canal de Marapendi, da interação entre ambos e do reposicionamento da ilha. A 

alternativa que apresentou os menores tempos de renovação de água foi a alternativa D. 

Quadro 3.1.2‐33: Diferença entre o cenário atual e os casos A, B, C, D e E. Os valores indicam quantos dias a menos 99% da 
água do compartimento seria trocada. 

Compartimento  A  B  C  D  E 

1  8,4  67,9  10,0  70,2  5,8 

2  18,5  67,1  20,5  69,3  15,9 

3  42,0  71,0  43,0  73,1  41,9 

4  69,5  73,0  72,0  74,1  69,5 

5  57,5  63,2  62,2  72,6  57,5 

6  63,8  72,9  76,0  84,5  62,0 

7  69,4  73,5  83,9  90,1  68,4 

8  73,0  77,1  87,0  92,3  71,4 

 

vii. Efeito do alargamento do Canal da Joatinga 

 
Para avaliar o efeito isolado do alargamento do Canal da Joatinga foram realizadas as 

seguintes comparações: 

 Comparação 1: Caso C - Caso A (Averiguar o efeito do alargamento); 

 Comparação 2: Caso D - Caso B (Averiguar o efeito do alargamento, num cenário em 

que o CM esteja dragado); 
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Figura 3.1.2‐18: Esquema mostrando o alargamento do saída do Canal da Joatinga. O formato curvo do molhe é apenas 
ilustrativo e deve ser desconsiderado nesta análise. 

 

A partir da comparação 1, observa-se que o alargamento da saída do Canal da Joatinga 

reduziu em média 13% dos tempos de renovação em todo o Sistema. Os compartimentos mais 

afetados foram o 6 (Lagoa de Camorim), o 7 e o 8 (Lagoa de Jacarepaguá); com uma 

diminuição no tempo para a renovação das águas em cerca de 12 a 14 dias, em relação ao 

cenário em que não houve o alargamento (Quadro 3.1.2-34). A diminuição dos tempos de 

renovação dos demais compartimentos foi em torno de 1 a 4,7 dias. 

Na comparação 2, em que o alargamento é avaliado num cenário em que o Canal de 

Marapendi já está dragado, observa-se uma diminuição do tempo de renovação variando entre 

9,5 a 16,6 dias do compartimento 5 até o 8. Nos demais compartimentos a diminuição foi entre 

1 e 2,3 dias (Quadro 3.1.2-34). É interessante observar que caso se opte pela dragagem do 

Canal de Marapendi, o alargamento do Canal da Joatinga não resultará em melhorias 

significativas nos tempos de renovação nos compartimentos 1 e 2 (Lagoa de Marapendi) para 

além das melhorias já obtidas com a dragagem do canal. 
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Quadro 3.1.2‐34: Redução em dias do tempo de renovação em cada compartimento da lagoa, devido ao alargamento da 
saída do Canal da Joatinga. 

Compartimento  Comparação 1 (dias)  Comparação 2 (dias) 

1  1,6  2,3 

2  2,0  2,2 

3  1,0  2,1 

4  2,6  1,1 

5  4,7  9,5 

6  12,2  11,6 

7  14,5  16,6 

8  14,0  15,2 

 

viii. Efeito da dragagem do Canal de Marapendi 

 
Para avaliar o efeito isolado do aprofundamento do Canal de Marapendi foram realizadas as 

seguintes comparações: 

 Comparação 3: Caso B - Caso A (Averiguar o efeito da dragagem do Canal de 

Marapendi); 

 Comparação 4: Caso D - Caso C (Averiguar o efeito da dragagem do Canal de 

Marapendi, num cenário em que a saída do Canal da Joatinga esteja alargado); 

 

 

Figura 3.1.2‐19: Região do Canal de Marapendi em que foi imposta a cota ‐4 em relação ao nível de redução da DHN, 
hachurado em vermelho. 
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Ao se analisar o efeito da dragagem do Canal de Marapendi até 4 m de profundidade 

(Comparação 3), foi possível observar que nos compartimentos da lagoa e do canal de 

Marapendi (1,2 e 3) a diminuição do tempo de renovação variou entre 29 a 59,5 dias. Nos 

outros compartimentos a redução do tempo de renovação variou entre 3,5 a 9,1 dias (Quadro 

3.1.2-35). 

Quadro 3.1.2‐35: Redução em dias do tempo de renovação em cada compartimento da lagoa, devido à dragagem do Canal 
de Marapendi. 

Compartimento  Comparação 3 (dias)  Comparação 4 (dias) 

1  59,5  60,2 

2  48,6  48,8 

3  29,0  30,2 

4  3,5  2,0 

5  5,6  10,4 

6  9,1  8,5 

7  4,1  6,2 

8  4,1  5,3 

 

Na comparação 4, onde o efeito da dragagem é avaliado num cenário em que o Canal da 

Joatinga já estivesse alargado, observa-se uma diminuição entre 30,2 e 60,2 dias nos tempos 

de renovação das águas da lagoa e canal de Marapendi (compartimentos 1, 2 e 3). Já nos 

outros compartimentos, o tempo necessário para que as águas fossem renovadas diminuiu 

entre 2 a 10,4 dias (Quadro 3.1.2-35). 

De acordo com as comparações realizadas, o alargamento diminui entre 1 e 16,6 dias o tempo 

de renovação das águas no Sistema lagunar, enquanto que a dragagem do Canal de 

Marapendi provocou uma diminuição em torno de 2 a 60,2 dias.  

A análise feita neste item reforça a ideia de que o tempo de renovação dos compartimentos da 

Lagoa de Marapendi é dependente da profundidade de dragagem do Canal de Marapendi. O 

alargamento associado a essa dragagem apresentou melhora na taxa de renovação, mas não 

foi significativa. 

 

ix. Reposicionamento da Ilha 

A alternativa em que a ilha que será criada é reposicionada 79 m no sentido L/W e 39,5 m no 

sentido N/S, em relação ao projeto original, resultou numa diminuição na seção que faz a 
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comunicação das lagoas de Camorim e Jacarepaguá com o restante do Sistema Lagunar. 

Logo, o novo posicionamento reduz em torno de 39% da vazão que flui para Camorim e para 

Jacarepaguá e em até 5% da vazão nos demais gargalos (Canal de Marapendi e Joatinga). 

 

 

Figura 3.1.2‐20: Posicionamento da ilha que será criada no projeto original em preto (caso A) e após as modificações em azul 
(caso E). Em vermelho, a diferença em metros na horizontal e na vertical entre o caso A (Projeto original) e o caso E. 

A alternativa que apresentou os menores tempos de renovação de água foi o Caso D. Tal 

resultado era esperado, uma vez que nesta alternativa são alargados e aprofundados pontos 

críticos de “estrangulamento” para passagem das águas, isto é, a saída do Canal da Joatinga e 

o Canal de Marapendi. 

O efeito do alargamento no Canal da Joatinga no tempo de renovação das águas é sentido em 

todo o Sistema Lagunar e representa uma diminuição de cerca de 13% (em média), nos 

tempos de renovação das águas considerando todos os compartimentos,em comparação com 

o projeto original. 

O aprofundamento do Canal de Marapendi tem efeito mais significativo no tempo de renovação 

das águas dos compartimentos da Lagoa de Marapendi do que o alargamento do Canal da 

Joatinga.  
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O objetivo desta seção foi encontrar qual dos casos testados A, B, C ou D renovaria a água do 

Complexo Lagunar de Jacarepaguá em menos tempo. A partir dos resultados foi possível notar 

que os compartimentos respondem de forma diferenciada a cada caso testado. O alargamento 

do Canal da Joatinga seria o mais indicado para a diminuição do tempo de renovação nos 

compartimentos da Lagoa da Tijuca, Camorim e Jacarepaguá. Todavia, a dragagem do Canal 

de Marapendi resultou em uma redução percentual do tempo de renovação consideravelmente 

maior para Marapendi. 

 

Resultados do modelo de qualidade de água 

No item “Resultado do tempo de renovação das águas” foram avaliadas as melhorias na 

qualidade das águas após a dragagem, através do parâmetro do tempo de renovação. A partir 

dos resultados, foi verificado que o Caso D é o cenário em que a água do Sistema Lagunar 

será renovada em menos tempo. 

Para averiguar as alterações na qualidade de água do Complexo Lagunar de Jacarepaguá, foi 

aplicado ao modelo de compartimentos as equações de reação baseadas no modelo QUAL-

UFMG (VON SPERLING, 2007). A partir da Equação 3.1.2-1, a variável C foi substituída por 

cada parâmetro de qualidade de água. Os seguintes parâmetros foram considerados: Oxigênio 

Dissolvido (OD),Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Nitrogênio Orgânico, Nitrogênio 

Amoniacal, Nitrito, Nitrato, Fósforo Inorgânico, Fósforo orgânico e Salinidade. 

A partir dos resultados do MQA, foi possível analisar em termos médios a variação dos 

parâmetros de qualidade de água, a comparação foi realizada entre o estado atual e as duas 

alternativas de intervenção: a do projeto original e o Caso D. 

A variação da mediana de OD foi positiva,em relação ao estado atual,em Marapendi, a maior 

variação da mediana foi cerca de 0,6 mg/l no Caso D. Na Tijuca, a maior variação da mediana 

foi positiva e em torno de 2,6 mg/l, tanto no projeto original quanto no Caso D. Camorim 

apresentou uma variação semelhante a da Tijuca,um aumento de aproximadamente 2,2 mg/l, 

mas no Caso D. Já em Jacarepaguá o maior incremento no valor da mediana foi da ordem de 

10-2, também no Caso D (Figura 3.1.2-21). 

Com as intervenções, a mediana de DBO das lagoas de Marapendi, Tijuca e Jacarepaguá teve 

um decréscimo em torno de 0,2 mg/l. Apenas em Camorim a diminuição da mediana de DBO 
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foi em torno de 6 mg/l. Em todas as lagoas a redução de DBO foi registrada no Caso D, com 

exceção da Tijuca, onde o maior decréscimo foi no projeto original (Figura 3.1.2-22). 

Quanto à diminuição do nitrogênio orgânico após as intervenções, foi pequena nas lagoas de 

Marapendi e da Tijuca, cerca de 0,04 a 0,1 mgN/l, respectivamente, no projeto original. Na 

lagoa de Camorim a redução do nitrogênio orgânico foi mais expressiva, em torno de 0,7 mgN/l 

no Caso D. Já na lagoa de Jacarepaguá, as intervenções fizeram com que a mediana do 

referido parâmetro aumentasse em torno de 0,8 mgN/l,no projeto original (Figura 3.1.2-23). 

Após as intervenções, a mediana do nitrogênio amoniacal diminuiu cerca de 0,1 a 0,3 mgN/l 

em Marapendi, Tijuca e Camorim. Em Marapendi e na Tijuca os referidos valores foram 

encontrados no projeto original, enquanto que em Camorim a maior redução foi no Caso D. Na 

lagoa de Jacarepaguá foi observado um pequeno aumento de nitrogênio amoniacal, da ordem 

de 10-2mgN/l, cujo maior valor foi encontrado no projeto original (Figura 3.1.2-24). 

Em relação às concentrações de nitrito, em todas as lagoas a redução deste foi em torno de 

0,1 mgN/l.A Tijuca foi a única que lagoa em que o menor valor foi registrado no projeto original, 

nas demais lagoas o Caso D foi o que apresentou a maior redução (Figura 3.1.2-25). 

As reduções mais expressivas da mediana de nitrato foram registradas em Camorim e em 

Jacarepaguá, cerca de 1 mgN/l e 1,7 mgN/l, respectivamente. Em Marapendi e na Tijuca as 

concentrações de nitrato diminuíram em torno de 0,5mgN/l.Em todas as lagoas os decréscimos 

mais significativos foram observados no Caso D (Figura 3.1.2-26). 

Após as intervenções houve um aumento de salinidade em todas as lagoas. A variação foi em 

torno de 2 na Lagoa de Marapendi, 3 na Lagoa da Tijuca, 5 na lagoa de Camorim e 7 na lagoa 

de Jacarepaguá, essas variações indicaram um maior avanço da água do mar (Figura 

3.1.2-27). 

Quanto ao fósforo total, as variações de sua mediana foram desconsideradas, por serem da 

ordem de 10-2 e 10-4. 

De maneira geral os resultados da modelagem de qualidade de água revelaram que as 

intervenções propostas propiciam uma pequena melhora nos parâmetros estudados. Dessa 

forma, a alternativa locacional que considera intervenções adicionais ao projeto original 

(Alargamento do Canal da Joatinga e aprofundamento do Canal de Marapendi), apesar de 

apresentar pequenas melhorias nos parâmetros de qualidade de água, deve ser avaliada com 
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cautela. Isto porque, as melhorias na qualidade de água apenas serão perceptíveis se as obras 

de dragagem vierem acompanhadas de redução de cargas de poluentes, atualmente afluentes 

ao Complexo Lagunar de Jacarepaguá. 

 

 

 

Figura 3.1.2‐21: Gráficos Box‐whisker de variação do oxigênio dissolvido (mg l‐1) no compartimento de cada lagoa. 
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Figura 3.1.2‐22: Gráficos Box‐whisker de variação da demanda bioquímica de oxigênio (mg l‐1) no compartimento de cada 
lagoa. 
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Figura 3.1.2‐23: Gráficos Box‐whisker de variação de nitrogênio orgânico (mgN l‐1) no compartimento de cada lagoa. 
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Figura 3.1.2‐24: Gráficos Box‐whisker de variação de nitrogênio amoniacal (mgN l‐1) no compartimento de cada lagoa. 
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Figura 3.1.2‐25: Gráficos Box‐whisker de variação de nitrito (mgN l‐1) no compartimento de cada lagoa. 
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Figura 3.1.2‐26: Gráficos Box‐whisker de variação de nitrato (mgN l‐1) no compartimento de cada lagoa. 
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Figura 3.1.2‐27: Gráficos Box‐whisker de variação da salinidade no compartimento de cada lagoa. 

 

 

 

Conclusões relacionadas a qualidade da água 

Devido às diferenças entre os compartimentos componentes do Sistema lagunar, as obras de 

dragagem propiciarão uma diminuição no tempo de renovação de maneira diferenciada em 

cada compartimento. No compartimento mais crítico da Lagoa de Marapendi, localizado em 

seu extremo oeste no Compartimento 1 (Figura 3.1.2-17), a renovação de 99% de suas águas 
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passará de 190 dias no cenário atual para 182 dias no cenário dragado, conforme o projeto 

original (Caso A). Já no compartimento do Canal da Joatinga (Compartimento 4), foi verificado 

o menor tempo de renovação, de 121 dias no cenário atual para 52 dias no cenário dragado 

para que 99% de suas águas sejam renovadas, de acordo com o projeto original, Caso A. 

Em relação às alternativas locacionais, os resultados do tempo de renovação mostraram que o 

Caso D (Figura 3.1.2-15), caracterizado pelo alargamento e aprofundamento dos pontos 

críticos de “estrangulamento” para passagem das águas, isto é, a saída do Canal da Joatinga e 

o Canal de Marapendi; foi a alternativa que apresentou os menores tempos de renovação de 

água (Quadro 3.1.2-33). 

O efeito do alargamento no Canal da Joatinga é sentido em todo o Sistema Lagunar e 

representa uma diminuição de cerca de 13% (em média), nos tempos de renovação das águas 

considerando todos os compartimentos, em comparação com o projeto original. 

O aprofundamento do Canal de Marapendi tem efeito mais significativo no tempo de renovação 

das águas dos compartimentos da Lagoa de Marapendi do que o alargamento do Canal da 

Joatinga (Quadro 3.1.2-34 e Quadro 3.1.2-35). Essa intervenção representaria uma diminuição 

do tempo de renovação em cerca de 60 dias em relação ao projeto original.  

Quanto à modelagem da qualidade de água, os resultados mostraram que as intervenções 

propostas propiciariam uma pequena melhora nos parâmetros estudados. Melhorias na 

qualidade de água apenas serão perceptíveis se as obras de dragagem vierem acompanhadas 

de redução de cargas de poluentes atualmente afluentes ao Sistema Lagunar. A alternativa 

locacional “D”, que considera intervenções adicionais ao projeto original (Alargamento do Canal 

da Joatinga e aprofundamento do Canal de Marapendi - Figura 3.1.2-15) apresentou pequenas 

melhorias nos parâmetros de qualidade de água em relação ao projeto original (Figura 3.1.2-21 

até Figura 3.1.2-27). 

É novamente importante destacar que as comparações entre as alternativas apresentadas 

neste item apenas tem a finalidade de orientar as definições a serem adotadas no projeto 

executivo de dragagem que definirá de maneira mais precisa as intervenções que serão 

adotadas.  
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 Identificação das áreas inundadas e inundáveis nas Áreas de Influência Direta 
 

A identificação das áreas inundadas e inundáveis na AID do Projeto, encontra-se apresentada 

no subitem “Caracterização e localização das áreas sujeitas a enchentes & Identificação das 

áreas inundadas e inundáveis nas Áreas de Influência Direta”, no item 3.1.1 Solos. 

 

3.1.3 Sedimento 

 Caracterização dos sedimentos a serem dragados, de acordo com o estabelecido nas 

Resoluções do CONAMA 344/04 e 420/10 

 
A caracterização da qualidade do sedimento Complexo Lagunar da Baixada de Jacarepaguá, 

localizado no município do Rio de Janeiro (RJ) foi feita com base em dados obtidos dos 

seguintes estudos realizados na região: 

 Relatório do Projeto Básico de Recuperação Ambiental do Complexo Lagunar da 

Baixada de Jacarepaguá no município do Rio de Janeiro – RJ (PROJCONSULT, 2011) 

– Anexo 1-2 (Relatório de coleta de sedimentos), Anexo 1-3 – Volume III (Laudos de 

análise de sedimento), Anexo 3-25 – Volume IV (Laudos de análise de sedimento). 

 Distribuição espacial de mercúrio nos sedimentos do Complexo Lagunar da Baixada de 

Jacarepaguá (CYPRIANO, 2009); 

 Caracterização Geoambiental dos sedimentos da Lagoa de Jacarepaguá – RJ 

(BENEDETTI, 2011); 

 Avaliação da Qualidade físico-química dos sedimentos de Área na Lagoa de 

Jacarepaguá, Rio de Janeiro- RJ (INTERDRAGA, 2011); 

 Avaliação da poluição por metais pesados nas Lagoas Costeiras de Jacarepaguá, Rio 

de Janeiro, Brasil (FERNANDES et al., 1994); 

 Distribuição de metais pesados em sedimentos e avaliação de risco ecológico: o papel 

dos processos diagenéticos na redução toxicidade de metais em sedimentos de fundo 

(FERNANDES, 1997). 

  

Além dos dados secundários compilados da literatura, foi ainda realizada a campanha de 

caracterização ambiental complementar para aquisição de dados primários, em novembro de 
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2012, com a coleta de sedimento superficial em 4 pontos, onde foram analisados os 

parâmetros químicos definidos na Resolução CONAMA nº 344/04. 

Algumas diferenças entre as estratégias amostrais adotadas nestes estudos para a coleta de 

sedimento encontram-se relacionadas no Quadro 3.1.3-1.  

 

Quadro 3.1.3‐1: Estratégia amostral adotada nos estudos realizados no Complexo Lagunar de Jacarepaguá (RJ). 

Estudos  Malha Amostral  Período de Coleta 

Complexo Lagunar da Baixada de 
Jacarepaguá (PROJCONSULT, 2011) 

97 testemunhos coletados em 62 pontos de 
amostragem 

19/04 a 05/05/2011 

Complexo Lagunar da Baixada de 
Jacarepaguá (CYPRIANO, 2009) 

Coleta de sedimento superficial em 62 
pontos de amostragem 

16/06/2006, 24/06/2006, 
02/07/2006, 02/09/2006 e 
02/10/2007 

Lagoa de Jacarepaguá (BENEDETTI, 
2011) 

Coleta de 21 amostras de sedimento 
superficial 

2011 

Lagoas de Jacarepaguá e Camorim e 
Rios tributários (FERNANDES et 
al.,1994) 

Coleta de sedimento em 18 pontos nas 
lagoas e 32 pontos nos rios contribuintes 

Junho/1992 

Lagoas de Jacarepaguá, Camorim  e 
Rios tributários (FERNANDES, 1997) 

Coleta de amostras de sedimentos em 6 
pontos 

Maio /1996 

Lagoa de Jacarepaguá (INTERDRAGA, 
2011) 

3 pontos de amostragem de sedimentos em 
duas profundidades distintas ( 0 a 0,5 m e de 
0,5 a 1,0m) 

Janeiro/2011 

Este estudo 
4 pontos de amostragem de sedimento
superficial 

Novembro/2012 

Fonte: Modificado de PROJCONSULT (2011). 

 

Para caracterização físico-química e dos riscos potenciais ao meio ambiente do material a ser 

dragado das obras de desassoreamento das lagoas de Jacarepaguá foram coletados 97 

testemunhos distribuídos por 62 estações de coleta ao longo de todo o canal a ser dragado 

entre 19 de abril e 5 de maio de 2011 (PROJCONSULT, 2011). A localização das referidas 

estações de coleta são apresentadas no Quadro 3.1.3-2 e nos Anexos 3-3 a 3-7 – Volume IV. 

Quadro 3.1.3‐2: Coordenadas das estações de coleta de amostras de sedimento no Complexo Lagunar de Jacarepaguá.  

Localização  Ponto 
Coordenadas UTM 

X  Y 

L. JACAREPAGUÁ 

AD 1  663186.7  7457138.1 

AD 2  664220.1  7457041.2 

AD 3  664726.7  7457166.2 

AD 4  665326.1  7456763.2 

AD 5  665045.1  7457366.2 

AD 6  665227.7  7457560.8 
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Localização  Ponto 
Coordenadas UTM 

X  Y 

AD 7  665434.7  7457799.7 

AD 8  665897.1  7458095.6 

AD 9  666363.0  7457974.5 

AD 10  666868.4  7457993.7 

L. CAMORIM 

AD 11  667809.9  7458207.0 

AD 12  668246.5  7458257.8 

AD 13  668606.6  7457963.8 

AD 14  669188.6  7457911.6 

AD 15  669543.9  7457718.0 

L. TIJUCA 

AD 16  670000.0  7457402.8 

AD 17  670351.1  7457132.9 

AD 18  688721.1  7457115.1 

AD 19  669072.2  7457059.8 

AD 20  669462.2  7456773.7 

AD 21  670105.6  7456656.7 

AD 22  670562.5  7456663.4 

AD 23  668907.5  7456099.2 

AD 24  669516.0  7456171.7 

AD 25  670021.4  7456227.8 

AD 26  670509.7  7456406.7 

AD 27  670946.4  7456373.2 

AD 28  671395.1  7456054.4 

AD 29  671878.3  7455977.2 

AD 30  672309.6  7455739.7 

L. JOATINGA 
 

AD 31  673107.2  7455473.4 

AD 32  673085.4  7455030.7 

AD 33  673494.0  7455094.8 

AD 34  673572.9  7455343.8 

AD 35  673883.7  7454792.2 

AD 36  674240.7  7454314.7 

L. MARAPENDI 

AD 37  659316.3  7453657.6 

AD 38  659936.3  7453653.6 

AD 39  660568.4  7453880.3 

AD 40  661143.9  7453912.7 

AD 41  662007.0  7453997.7 

AD 42  662481.2  7454228.5 

AD 43  663199.8  7454223.8 

AD 44  663742.4  7454350.4 

AD 45  664187.1  7454617.4 

AD 46  665479.8  7454447.3 

AD 47  666365.4  7454539.1 

AD 48  666742.6  7454667.3 

AD 49  667118.2  7454876.3 
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Localização  Ponto 
Coordenadas UTM 

X  Y 

AD 50  667811.2  7454658.2 

AD 51  668557.3  7454935.6 

AD 52  669397.0  7454905.7 

AD 53  672632.3  7454899.4 

L. JACAREPAGUÁ 

AD 54  662913  7456749 

AD 55  663423  7456666 

AD 56  663833  7457196 

AD 57  663893  7457762 

AD 58  665239  7456520 

AD 59  669824  7456579 

AD 60  670435  7456131 

AD 61  670931  7456034 

AD 62  671407  7456457 

Fonte: PROJCONSULT (2011). 
 

 

Para avaliar a distribuição espacial de mercúrio nos sedimentos superficiais do Complexo 

Lagunar da Baixada de Jacarepaguá (CYPRIANO, 2009) foram executadas cinco campanhas 

de amostragem, onde foram selecionadas previamente 62 estações, de forma a representar 

uma cobertura completa de todo o sistema, bem como coincidir com as principais drenagens 

da bacia hidrográfica. As amostras de sedimento superficial (0-2 cm) foram coletadas com 

auxílio de um amostrador de fundo tipo Ekman. No Quadro 3.1.3-3 estão representadas as 

coordenadas das estações de coleta e na Figura 3.1.3-1 é mostrada a localização destas. 

 

Quadro 3.1.3‐3: Coordenadas em UTM (SAD 69) e Geográficas (WGS‐84) das estações de coleta de sedimento superficial do 
Complexo Lagunar de Jacarepaguá.  

Estações 
UTM – SAD 1969  WGS – 1984 

Norte – N  Leste – L  Sul – S  Oeste – W 

CLJ 01  7457926  669119  22º 58' 43.52"  43º 21' 02.18" 

CLJ 02  7458263  668005  22º 58' 32.98"  43º 21' 41.42" 

CLJ 03  7458355  666213  22º 58' 30.63"  43º 22' 44.37" 

CLJ 04  7457981  665982  22º 58' 42.87"  43º 22' 52.34" 

CLJ 05  7457368  665062  22º 59' 03.13"  43º 23' 24.40" 

CLJ 06  7456338  665382  22º 59' 36.50"  43º 23' 12.77" 

CLJ 07  7457163  663034  22º 59' 10.51"  43º 24' 35.52" 

CLJ 08  7458172  667249  22º 58' 36.21"  43º 22' 07.93" 

CLJ 09  7457055  663902  22º 59' 13.72"  43º 24' 05.01" 

CLJ 10  7458050  665667  22º 58' 40.74"  43º 23' 03.42" 

CLJ 11  7457445  663325  22º 59' 01.24"  43º 24' 25.42" 

CLJ 12  7458014  663751  22º 58' 42.59"  43º 24' 10.68" 
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Estações 
UTM – SAD 1969  WGS – 1984 

Norte – N  Leste – L  Sul – S  Oeste – W 

CLJ 13  7456164  671925  22º 59' 39.77"  43º 19' 22.96" 

CLJ 14  7456375  671091  22º 59' 33.22"  43º 19' 52.33" 

CLJ 15  7456355  670320  22º 59' 34.15"  43º 20' 19.39" 

CLJ 16  7456143  669805  22º 59' 41.23"  43º 20' 37.39" 

CLJ 17  7456089  669129  22º 59' 43.24"  43º 21' 01.10" 

CLJ 18  7456532  669894  22º 59' 28.56"  43º 20' 34.42" 

CLJ 19  7457376  669990  22º 59' 01.08"  43º 20' 31.38" 

CLJ 20  7456069  671457  22º 59' 43.03"  43º 19' 39.35" 

CLJ 21  7456386  670785  22º 59' 32.97"  43º 20' 03.07" 

CLJ 22  7456636  670560 22º 59' 24.93" 43º 20' 11.07"

CLJ 23  7455672  672288 22º 59' 55.63" 43º 19' 10.02"

CLJ 24  7456398  668562 22º 59' 33.40" 43º 21' 21.13"

CLJ 25  7453659  659293 23º 01' 05.72" 43º 26' 45.57"

CLJ 26  7454871  667937 23º 00' 23.26" 43º 21' 42.48"

CLJ 27  7454715  667915 23º 00' 28.34" 43º 21' 43.19"

CLJ 28  7454570  667882 23º 00' 33.07" 43º 21' 44.29"

CLJ 29  7454694  666395 23º 00' 29.58" 43º 22' 36.56"

CLJ 30  7454518  665000 23º 00' 35.80" 43º 23' 25.48"

CLJ 31  7454415  663848 23º 00' 39.56" 43º 24' 05.89"

CLJ 32  7454423  662613 23º 00' 39.73" 43º 24' 49.27"

CLJ 33  7454080  660989 23º 00' 51.45" 43º 25' 46.17"

CLJ 34  7453981  660399 23º 00' 54.87" 43º 26' 06.85"

CLJ 35  7454321  663243 23º 00' 42.83" 43º 24' 27.10"

CLJ 36  7454573  665784 23º 00' 33.73" 43º 22' 57.97"

CLJ 37  7454812  667124 23º 00' 25.48" 43º 22' 11.00"

CLJ 38  7454134  661488 23º 00' 49.52" 43º 25' 28.66"

CLJ 39  7453858  659804 23º 00' 59.08" 43º 26' 27.70"

CLJ 40  7454067  662169 23º 00' 51.46" 43º 25' 04.72"

CLJ 41  7454587  664470 23º 00' 33.74" 43º 23' 44.12"

CLJ 42  7454977  668813 23º 00' 19.50" 43º 21' 11.76"

CLJ 43  7453695  660464 23º 01' 04.15" 43º 26' 04.46"

CLJ 44  7454875  669667 23º 00' 22.50" 43º 20' 41.73"

CLJ 45  7453567  659109 23º 01' 08.78" 43º 26' 52.00"

CLJ 46  7457998  666706 22º 58' 42.06" 43º 22' 26.92"

CLJ 47  7458263  665904 22º 58' 33.73" 43º 22' 55.18"

CLJ 48  7457726  665404 22º 58' 51.37" 43º 23' 12.53"

CLJ 49  7456840  665295 22º 59' 20.21" 43º 23' 16.01"

CLJ 50  7457199  664623 22º 59' 08.78" 43º 23' 39.75"

CLJ 51  7457731  663888 22º 58' 51.75" 43º 24' 05.76"

CLJ 52  7457299  664209 22º 59' 05.68" 43º 23' 54.32"

CLJ 53  7456956  664295 22º 59' 16.79" 43º 23' 51.17"

CLJ 54  7456740  663380 22º 59' 24.14" 43º 24' 23.22"

CLJ 55  7456922  663033 22º 59' 18.35" 43º 24' 35.47"
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Estações 
UTM – SAD 1969  WGS – 1984 

Norte – N  Leste – L  Sul – S  Oeste – W 

CLJ 56  7457116  663436 22º 59' 11.90" 43º 24' 21.39"

CLJ 57  7453805  674576 23º 00' 55.46" 43º 17' 48.92"

CLJ 58  7455475  672667 23º 00' 01.89" 43º 18' 56.63"

CLJ 59  7455223  673095 23º 00' 09.92" 43º 18' 41.50"

CLJ 60  7454833  672553 23º 00' 22.80" 43º 19' 00.37"

CLJ 61  7454714  671271 23º 00' 27.14" 43º 19' 45.34"

CLJ 62  7454785  670527 23º 00' 25.11" 43º 20' 11.50"

Fonte: Cypriano (2009). 
 
 

 
Figura 3.1.3‐1: Localização das estações de coleta de sedimento superficial.  

Fonte: Cypriano (2009). 

 

Para caracterização geoambiental dos sedimentos da Lagoa de Jacarepaguá realizada por 

Benedetti (2011) foram determinadas 4 áreas de amostragens, cujos pontos escolhidos e 

coordenadas destes são mostrados no Quadro 3.1.3-4. As amostras foram coletadas com 

amostrador do tipo Van Veen, com ajuda de um veículo anfíbio. Na Figura 3.1.3-2 é mostrada a 

distribuição dos pontos na Lagoa de Jacarepaguá. 
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Quadro 3.1.3‐4: Coordenadas dos pontos de amostragem de sedimento superficial. 

Área  Ponto 
Prof.Coluna 
d' água (m) 

Coordenadas UTM‐ SAD69 

x  y 

ÁREA 1 

A1‐P2  1,1  663029  7456992 

A1‐P3  1  663187  7457147 

A1‐P3A  6,3  663085  7457312 

A1‐P4  0,75  663196  7456648 

A1‐P5  3,5  663502  7457461 

A1‐P6  0,65  663281  7456971 

A1‐P7  1,1  663812  7456955 

ÁREA 2 

A2‐P1  8,7  663734  7457869 

A2‐P2  3,8  664457  7457480 

A2‐P3  1,3  664396  7457064 

ÁREA 3 

A3‐P1  11,8  665021  7456967 

A3‐P2  9,9  665111  7456987 

A3‐P3  0,8  665276  7456656 

A3‐P4  6  665449  7456764 

A3‐P5  1,2  665131  7457691 

ÁREA 4 

A4‐P1  5,4  665886  7457972 

A4‐P2  7,5  666133  7458046 

A4‐P3  2,7  665691  7458297 

A4‐P4  2,3  666212  7458554 

A4‐P5  0,9  666772  7458010 

A4‐P6  2,4  667591  7458234 

Fonte: Benedetti (2011). 

 

 
Figura 3.1.3‐2: Pontos de amostragem de sedimento superficial para caracterização geoambiental.  

Fonte: Benedetti (2011). 
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Com intuito de avaliar a qualidade físico-química do sedimento da Lagoa de Jacarepaguá 

(INTERDRAGA, 2011)  para utilização deste sedimento no aterro da obra de construção da 

Cidade do Rock, às margens da lagoa, foram coletados em Janeiro de 2011 testemunhos 

sedimentares em 3 pontos da lagoa com ajuda de um equipamento gravimétrico para o 

enterramento dos testemunhos. Na Figura 3.1.3-3 é mostrada a localização dos pontos de 

amostragem. 

 
Figura 3.1.3‐3: Localização dos pontos de coleta dos testemunhos na Lagoa de Jacarepaguá. 

Fonte: Interdraga (2011). 

Na Figura 3.1.3-4 a seguir é mostrada a localização dos pontos em que foram efetuadas 

amostragem de sedimentos (camada de 0-10 cm) por Fernandes et al. (1994) nas Lagoas 

Jacarepaguá e nos rios contribuintes à Bacia.  
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Figura 3.1.3‐4: Localização das estações de coleta de sedimento nas Lagoas e Jacarepaguá e seus rios contribuintes.  

Fonte: Fernandes et al. (1994). 

 
Na avaliação de distribuição de metais pesados nos sedimentos e do risco ecológico efetuada 

por Fernandes (1997) foram coletadas amostras em 6 estações localizadas no Rio Camorim, 

Rio Pavuninha, Arroio Pavuna, Arroio Fundo e Lagoas de Jacarepaguá e Camorim (Figura 

3.1.3-5). 
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Figura 3.1.3‐5: Localização das estações de coleta de sedimento nas Lagoas de Jacarepaguá e Camorim. 

Fonte: Fernandes et al. (1994). 

 
Além dos dados secundários supracitados obtidos no levantamento bibliográfico, foi também 

realizada uma campanha de caracterização ambiental complementar em novembro de 2012, 

onde foram coletadas amostras de sedimento com amostrador tipo Ekman em 4 pontos, sendo 

analisados os parâmetros físicos e químicos no sedimento conforme preconizado na 

Resolução CONAMA nº344/04. A localização espacial dos pontos de coleta está apresentada 

na Figura 3.1.3-6, a seguir. 
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Figura 3.1.3‐6: Localização das estações de amostragem de água do Complexo Lagunar de Jacarepaguá.  

 

No Quadro 3.1.3-5 e no Quadro 3.1.3-6 estão listadas as diferentes metodologias analíticas 

utilizadas nos principais estudos abordados, bem como os parâmetros analisados. As técnicas 

analíticas utilizadas nas análises das amostras da campanha de caracterização ambiental 

complementar seguiram a metodologia proposta por Standard Methods for the Examination of 

Water and Wasterwater. 21th ed. American Public Health Association. USA, 2005. 

APHA/AWWA/WPCF; e pelo Manual INEA, vol.2 / SM 2120 / SM 2530, USEPA 6010C. 

 

Quadro 3.1.3‐5: Resumo das metodologias de preparo e análise das amostras de sedimento nos estudos realizados 
Complexo Lagunar de Jacarepaguá (RJ).  

Parâmetro 
Comp. Lagunar da Baixada de 

Jacarepaguá
 (a)
 

Comp. Lagunar da Baixada de 
Jacarepaguá 

(b)
 

Lagoa de Jacarepaguá (c) 

Preparo  Análise  Preparo  Análise  Preparo  Análise 

HPAs  ‐  ‐  ‐ 
SMEWW‐6440 
e EPA 8270D/ 
EPA 3550C 

‐  ‐ 

Pesticidas 
Organoclorados 

‐  ‐  ‐ 
EPA SW846‐

8270D 
   

Metais 

Digestão Água régia 
50% (HNO3: HCl: 
H2O na proporção 

1:3:4) 

Hg ‐ Absorção 
atômica 

SW846 – 7000B    ‐  ‐ 

Carbono 
Orgânico 

‐  ‐  EPA 9060A    ‐  ‐ 

Nitrogênio total  ‐  ‐  SMEWW‐4500N    ‐  ‐ 

Fósforo Total  ‐  ‐  SMEWW‐4500P    ‐  ‐ 

Matéria Orgânica  ‐  Combustão a seco  ‐  ‐  ‐   

Granulometria 
Descarbonatação, 
eliminação de 

Sedimentógrafo 
Peneiramento e 
sedimentação e 

Gravimetria 
Peneiramento e 
sedimentação 

Gravimetria 

P1 

P2 
P3 

P4 
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Parâmetro 
Comp. Lagunar da Baixada de 

Jacarepaguá (a) 
Comp. Lagunar da Baixada de 

Jacarepaguá (b) 
Lagoa de Jacarepaguá (c) 

Preparo  Análise  Preparo  Análise  Preparo  Análise 
MO,dispersão 

química (pirofosfato 
de sódio) 

NBR 7181

Sulfetos  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Eh 
Medidor digital 

portátil 
‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

pH 
Medidor digital 

portátil 
‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Teor de umidade  ‐  ‐  Estufa a 60
0
C  NBR 6457  Estufa a 60

0
C  NBR 6457 

PCBs  ‐  ‐ 
EPA SW 846‐
8270D e EPA 

3550C 
     

(a) Cypriano (2009) / (b) ProjConsult (2011) / (c) Bendetti (2011) 

 
 

 

Quadro 3.1.3‐6: Resumo das metodologias de preparo e análise das amostras de sedimento nos estudos realizados 
Complexo Lagunar da Baixada de Jacarepaguá (RJ).  

Parâmetro 
L. de Jacarepaguá , L. de Camorim e Rios 

tributários (d) 
L. de Jacarepaguá , L. de Camorim e Rios 

tributários (e) 
Preparo  Análise  Preparo  Análise 

HPAs  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Pesticidas organoclorados  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Metais  HCL 0,5 M 
Voltametria (Zn, Cd e Pb) e 
demais metais por Absorção 

atômica de chama 

Extração Sequencial 
(Tessier et al. (1979) 

Absorção atômica de 
chama 

Carbono Orgânico  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Nitrogênio total  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Fósforo Total  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Matéria Orgânica  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Granulometria      ‐  ‐ 

Sulfetos  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Eh  ‐  ‐  ‐  ‐ 

pH  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Teor de umidade  ‐  ‐  ‐  ‐ 

PCBs  ‐  ‐  ‐  ‐ 

(d) Fernandes et al. (1994) /  (e) Fernandes (1997) 
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pH e Eh 

No Quadro 3.1.3-7 são mostrados os valores de pH (valores médios, máximos e mínimos) 

obtidos no estudo realizado por Cypriano (2009) no Complexo Lagunar da Baixada de 

Jacarepaguá. A localização das estações de coleta de sedimento realizadas no estudo de 

Cypriano (2009) pode ser verificada na Figura 3.1.3-1. Em relação aos resultados de pH, a 

lagoa de Jacarepaguá apresentou valores médios relativamente baixos (6,67±0,27), indicando 

um meio levemente ácido. Este comportamento pode estar associado à distância que esta se 

encontra do canal da Joatinga, responsável pela entrada efetiva de águas salinas para o 

sistema lagunar e ao assoreamento atual do canal de Sernambetiba, impedindo uma 

renovação mais eficiente de suas águas. Este comportamento pode ainda estar refletindo a 

influência marinha através da entrada de água pelo lençol freático. 

Nas lagoas de Marapendi e da Tijuca os valores médios de pH obtidos foram um pouco mais 

elevados (6,86±0,28 e 6,93±0,23, respectivamente), mas ainda assim, com características 

próximas à neutralidade para o sistema lagunar. O comportamento do pH encontrado na Lagoa 

da Tijuca pode estar associado a proximidade e influência direta das águas salinas através do 

canal da Joatinga. Enquanto no caso da Lagoa de Marapendi, os valores médios mais 

elevados podem estar associados a proximidade da barra arenosa entre a lagoa e o mar e ao 

aporte de água salina através do Canal de Marapendi.  

A Figura 3.1.3-7 a seguir representa graficamente a distribuição espacial de pH em todo o 

sistema lagunar de acordo com os resultados obtidos em cada estação. 

 

Quadro 3.1.3‐7: Valores de pH medidos nos sedimentos superficiais do Complexo Lagunar da Baixada de Jacarepaguá.  

Lagoa  pH

Média Máximo Mínimo 

Marapendi  6,86 7,62 6,53 

Jacarepaguá  6,67 7,08 6,19 

Tijuca 6,93 7,39 6,51 
Fonte: Cypriano (2009). 
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Figura 3.1.3‐7: Distribuição espacial de pH no Complexo Lagunar da Baixada de Jacarepaguá. 

Fonte: Cypriano (2009). 

 

A partir da análise da distribuição espacial do pH, pode-se observar que os baixos valores 

apresentados na Lagoa de Jacarepaguá (pH < 6,50), se encontram nas estações CLJ 03, CLJ 

04, CLJ 06, CLJ 08, CLJ 11 e CLJ 12. Já nas estações CLJ 01, CLJ 15, CLJ 17, CLJ 19, CLJ 

60 e CLJ 61 da Lagoa da Tijuca e nas estações CLJ 25, CLJ 27, CLJ 31, CLJ 32, CLJ 33, CLJ 

34, CLJ 37, CLJ 38, CLJ 39, CLJ 40, CLJ 43, CLJ 44 e CLJ 45 da Lagoa de Marapendi foram 

obtidos valores compreendidos entre 6,50<pH<6,90. Ressalta-se a possibilidade destes 

menores valores obtidos estarem associados a regiões de baixa circulação hidrodinâmica 

(regiões mais abrigadas), uma vez que seus principais movimentos de água são forçados pelos 

ventos e as correntes de maré. Ainda é possível observar um ligeiro gradiente com os menores 

valores do parâmetro na porção oeste do sistema, o que poderia estar associado à distância do 

canal da Joatinga. Estes menores valores de pH podem ainda estar relacionados com a acidez 
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das camadas superficiais do sedimento devido aos processos de oxidação dos sulfetos de ferro 

(FeS), principalmente nas frações mais lábeis. 

Os valores de Eh obtidos por Cypriano (2009) são mostrados no Quadro 3.1.3-8 a seguir. A 

partir dos resultados obtidos, pode-se notar que as lagoas de Jacarepaguá e Marapendi 

apresentaram valores de Eh negativos (valores médios de -345±23,0 mV e -351±44,3 Mv, 

respectivamente), o que caracteriza estes ambientes como redutores. A Lagoa da Tijuca 

apresentou valores médios menos redutores se comparados com as duas outras lagoas (-274 

± 144.0 mV) com máximo de +20 e mínimo de -403. Ressalta-se que valores de Eh positivos 

foram obtidos nas regiões mais próximas ao Canal da Joatinga, onde ocorre entrada principal 

de água salina para o sistema. A Figura 3.1.3-8 a seguir representa graficamente a distribuição 

espacial de Eh em todo o sistema lagunar. A partir da análise desta percebe-se a 

predominância de valores de Eh entre -280 e -400 em todo o sistema, caracterizando-o como 

um ambiente fortemente redutor. De maneira geral, percebe-se ainda que apenas as estações 

CLJ 57, CLJ 58, CLJ 59, CLJ 60, CLJ 61 e CLJ 62, mais próximas do Canal da Joatinga, 

apresentaram valores de Eh acima de -280, e em alguns casos, até mesmo positivos (estações 

CLJ 57 e CLJ 59). Estes valores de Eh podem estar associados ao fluxo de entrada de água 

salina no sistema através do canal, bem como a predominância de sedimento arenoso, nestas 

estações. 

 

Quadro 3.1.3‐8: Valores de Eh medidos nos sedimentos superficiais do Complexo Lagunar de Jacarepaguá. 

Lagoa  Eh (mV)

Média Máximo Mínimo 

Marapendi  ‐351,10 ‐208,00 ‐398,00 

Jacarepaguá  ‐344,82 ‐278,00 ‐380,00 

Tijuca ‐274,68 20,00 ‐403,00 
Fonte: Cypriano (2009). 
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Figura 3.1.3‐8: Distribuição espacial de Eh no Complexo Lagunar da Baixada de Jacarepaguá.  

Fonte: Cypriano (2009). 

 

Granulometria e matéria orgânica 

O Quadro 3.1.3-9 a seguir, apresenta os percentuais de matéria orgânica (M.O) obtidos por 

Cypriano (2009) em amostras de sedimento superficial coletadas em 62 pontos do Complexo 

Lagunar da Baixada de Jacarepaguá. A localização das estações de coleta de sedimento 

realizadas no estudo de Cypriano (2009) pode ser verificada na Figura 3.1.3-1. Conforme pode 

ser observado, a lagoa de Marapendi apresentou os menores teores médios de matéria 

orgânica nos sedimentos. A Figura 3.1.3-9 a seguir apresenta a distribuição espacial do teor de 

matéria orgânica no Complexo Lagunar de Jacarepaguá (CLJ). 
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Quadro 3.1.3‐9: Teor de matéria orgânica obtidos nas amostras de sedimento superficial do Complexo Lagunar da Baixada de 
Jacarepaguá. 

Lagoa  M.O (%)

Média Máximo Mínimo 

Marapendi  16 ±7 26 3 

Jacarepaguá  21±6 26 3 

Tijuca 19±5 26 8 
Fonte: Cypriano (2009). 

 

 

Figura 3.1.3‐9: Distribuição espacial dos teores de matéria orgânica no Complexo Lagunar da Baixada de Jacarepaguá. 

Fonte: Cypriano (2009). 
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Analisando-se a figura acima, nota-se que, em todos os pontos da lagoa da Tijuca são obtidos 

teores de matéria orgânica superiores a 15%. Para lagoa de Jacarepaguá tal situação ocorre 

nas estações CLJ 03, CLJ 04, CLJ 05, CLJ 06, CLJ 07, CLJ 08, CLJ 11, CLJ 12, CLJ 46, CLJ 

47, CLJ 49, CLJ 51, CLJ 52, CLJ 54 e CLJ 55. Já no caso da Lagoa de Marapendi, o mesmo 

ocorre nas estações CLJ 25, CLJ 26, CLJ 30, CLJ 31, CLJ 32, CLJ 33, CLJ 34, CLJ 37, CLJ 

39, CLJ 43 e CLJ 45. 

Os teores de matéria orgânica mais elevados encontrados na Lagoa de Jacarepaguá 

encontram-se nas estações CLJ 03 (26%), CLJ 46 (26%) e CLJ 47 (25%), situadas 

proximamente à saída do rio Arroio Pavuna, e nas estações CLJ 06, CLJ 11, CLJ 12, CLJ 49, 

CLJ 51 e CLJ 55, tendo em comum a baixa circulação hidrodinâmica, uma vez que, se 

encontram em regiões mais interiorizadas e/ou mesmo abrigadas. 

Conforme já dito anteriormente, na Lagoa da Tijuca todas as estações apresentaram teores 

maiores que 15%. A baixa lâmina d’água nesta lagoa, baixa circulação hidrodinâmica, e a 

entrada da carga orgânica e efluente domésticos sem tratamento através dos rios Taquara, das 

Pedras, Muzema e Itanhangá contribuem, de uma forma geral, para este comportamento. 

Na porção oeste da Lagoa de Marapendi, nota-se a predominância de maiores teores de 

matéria orgânica nos sedimentos, possivelmente devido a influência do Canal das Tachas. 

Pode-se verificar ainda que, nas estações com forte influência marinha, junto ao cordão 

arenoso ao longo da extensão desta lagoa ou mesmo próxima ao Canal da Joatinga, os teores 

de matéria orgânica variaram de 2 a 15%. 

Estudos realizados nas lagoas de Jacarepaguá, Tijuca e Marapendi, bem como nos rios e 

canais de sua bacia hidrográfica, indicaram que esta região encontra-se sob forte influência de 

águas ricas em matéria orgânica, oriundas de fontes urbanas e/ou industriais (FERNANDES, 

1991; FERRÃO-FILHO et al., 2002). 

No Quadro 3.1.3-10 são apresentados os resultados da análise granulométrica dos 

testemunhos coletados entre abril e maio de 2011, efetuadas pelo laboratório Green Brasil 

Serviços Ambientais. 
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Quadro 3.1.3‐10: Resultados da análise granulométrica das amostras coletadas no Complexo Lagunar de Jacarepaguá.  

Localização  Ponto  Cascalho (%)  Areia Muito
Grossa (%)

Areia Grossa 
(%)

Areia Média 
(%) 

Areia Fina (%)  Areia Muito Fina 
(%)

Silte (%)  Argila (%) 

JACAREPAGUÁ 

AD 1 S  0  0  11,1529  49,2931  8,2608  6,9013  20,6945  3,6974 

AD 2 S  0  0  9,6488  8,9633  43,1036  15,832  18,1334  4,3189 

AD 3 S  0  1,4537  2,6348  58,8592  20,3365  6,3726  10,002  0,3412 

AD3 F  0  0  5,7568  20,9687  32,907  16,0097  20,905  3,4528 

AD 4 S  1,5602  3,9716  2,7089  17,8017  28,5864  13,0075  29,9279  2,4358 

AD U F  2,5672  1,173  2,5164  11,3762  14,4325  38,2953  26,8911  2,7483 

AD 5 S  1,054  1,712  1,3545  8,9008  26,506  26,9439  30,1364  3,3924 

AD 5 F  0  3,4432  5,1276  17,7034  26,725  18,5402  25,7868  2,6738 

AD 6 S  0  1,9099  1,5332  9,1277  23,7034  26,725  34,6227  2,3781 

AD 7 S  0  1,7822  2,8696  9,8907  24,0186  25,1411  34,3105  1,9873 

AD 7 F  0  0,6711  2,6578  9,1982  22,1826  32,9007  31,0067  1,3829 

AD 8 S  0  0,9802  2,1264  9,5007  12,4289  24,4649  47,6033  2,8956 

AD 8 F  0  1,148  2,5638  9,7582  13,5937  19,6416  50,0118  3,2829 

AD 9 S  0  1,7502  1,1602  9,6922  10,3685  36,653  36,424  3,9519 

AD 9 F  0  1,7502  1,1602  9,6922  10,3685  17,653  55,424  3,9519 

AD 10 S  0  1,1327  2,118  8,4955  6,5804  9,1895  67,735  4,7489 

AD 10 F  0  1,6249  2,4698  10,3181  5,0047  6,3824  69,0168  5,1833 

AD 54 S  0  3,8703  20,0322  59,7564  4,6784  2,5741  8,2839  0,8047 

AD 54  F  0  8,3513  21,625  55,6345  6,5048  2,1277  3,036  2,7207 

AD 55 S  0  1,5438  18,0195  57,7653  8,7177  3,4684  9,1286  1,3567 

AD 55 F  0  4,9476  19,8223  56,6999  7,6113  2,7981  6,0823  2,0385 

AD 56 S  0  2,9611  15,3555  52,2015  13,6479  6,1616  7,8196  1,8528 

AD 56 F  0  1,6236  16,1294  56,3187  13,249  4,5583  6,0823  2,0387 

AD 57 S  0  15,3297  8,3778  32,323  9,3285  24,1758  9,9196  0,5456 

AD 57 F  0  12,6098  13,5682  24,0776  16,2552  17,1434  15,8891  0,4567 
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Localização  Ponto  Cascalho (%)  Areia Muito
Grossa (%)

Areia Grossa 
(%)

Areia Média 
(%) 

Areia Fina (%)  Areia Muito Fina 
(%)

Silte (%)  Argila (%) 

AD 58 S  0  5,4385  19,0975  57,4172  5,3917  4,3974  7,8272  0,4305 

AD 58 F  0  3,7091  28,7315  53,3885  5,6479  3,4449  4,6911  0,387 

AD 59 S  0  2,3861  2,2438  5,2778  9,0039  2,1746  74,4361  4,4777 

AD 59 F  0  1,5345  4,0954  6,8079  8,4738  4,1258  72,3504  2,6122 

AD 60 S  0  0,3494  2,4781  5,7997  8,2501  7,4769  72,5216  3,1242 

AD 60 F  0  0,9869  4,7557  3,7883  5,3323  11,7826  69,3517  4,0025 

AD 61 S  0  3,1043  3,1363  8,4805  3,5641  7,5367  71,0267  3,1514 

AD 61 F  0  0  3,1419  3,1133  7,3226  15,1696  65,817  5,4356 

AD 62 S  0  4,9871  3,1811  11,794  4,2925  12,3394  61,4578  1,9481 

AD 62 F  0  6,0128  5,3431  10,7007  2,4022  10,4824  61,8018  3,257 

CAMORIM 

AD 11  0  1,0255  1,231  6,4982  3,7714  20,1342  62,9654  4,3743 

AD 12 S  0  0,9244  0,0988  4,6296  4,5016  12,5059  72,9654  4,3743 

AD 12 F  0  1,7092  2,7495  5,4397  1,947  8,0357  76,6933  3,4256 

AD 13 S  0  0  1,4332  2,3896  3,783  13,8817  74,5982  3,9143 

AD 14 S  0  0,2166  1,2396  0,8726  4,8275  24,4448  65,1833  3,2156 

AD 14 F  0  3,2107  2,4451  12,4005  6,0992  8,5611  62,5085  4,7749 

AD 15 S  0  0,1724  0,1581  1,3077  3,7508  28,9479  62,8471  2,816 

AD 15 F  0  2,6608  1,9956  12,8125  5,3795  8,9615  62,9484  5,2417 

TIJUCA 

AD 16 S  0  3,2543  5,5045  6,2824  11,1385  16,3467  53,7995  3,6741 

AD 16 F  0  2,395  1,6638  6,8457  12,3268  14,0403  56,4903  6,2381 

AD 17 S  0  1,9923  2,6131  6,9442  10,1058  19,9395  57,9884  0,4167 

AD 17 F  0  3,0561  2,8478  7,8626  11,8495  17,1572  52,0047  5,2221 

AD 18 S  0  1,0741  1,9847  5,8175  8,6534  18,3794  56,8459  7,245 

AD 19 S  0  2,2252  7,3606  4,8548  10,9601  17,3561  53,0894  4,1538 

AD 19 F  0  5,1236  5,9505  10,4658  9,2606  6,7679  59,4782  2,9534 

AD 20 S  0  1,0056  6,5049  6,1167  5,1701  6,7390  68,8296  5,6341 
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Localização  Ponto  Cascalho (%)  Areia Muito
Grossa (%)

Areia Grossa 
(%)

Areia Média 
(%) 

Areia Fina (%)  Areia Muito Fina 
(%)

Silte (%)  Argila (%) 

AD 20 F  0  2,1236  4,5874  4,6037  10,9609  10,4043  60,2434  7,0767 

AD 21 S  0  1,6041  4,3004  5,862  11,3608  27,6765  44,3643  4,8319 

AD 21 F  0  2,7532  2,6961  7,9298  10,9595  16,4963  55,3324  3,8327 

AD 22 S  0  2,5242  2,7304  7,4034  10,9777  29,0483  44,4966  2,8194 

AD 22 F  0  3,6871  3,6013  8,5025  8,1192  20,8259  53,9068  1,3572 

AD 23 S  0  3,3642  2,9739  9,0729  5,9874  22,2501  53,3336  3,0179 

AD 23 F  0  4,6853  3,7907  10,1191  6,1814  11,6855  59,3709  4,1671 

AD 24 S  0  4,4666  1,8618  8,3087  9,3789  15,6853  55,1433  5,1554 

AD 24 F  0  3,6871  3,6013  8,5025  8,1192  17,5856  51,8932  6,6111 

AD 25 S  0  2,5698  2,4854  9,2065  9,1116  16,4053  58,2026  2,0188 

AD 25 F  0  2,7116  1  2,4975  14,8607  13,1612  61,371  4,398 

AD 26 S  0  2,5528  2,8702  2,9107  7,6366  6,1968  70,6108  7,2221 

AD 26 F  0  1,5675  2,9927  3,4096  10,094  11,6628  62,3386  7,9348 

AD 27 S  0  3,8323  2,4225  4,5265  5,6299  9,0933  68,3233  6,1722 

AD 27 F  0  2,1311  2,5687  10,8047  2,9231  12,4003  62,3465  6,8256 

AD 28 S  0  4,1609  3,2765  6,1966  11,1454  8,4769  61,5198  5,2239 

AD 28 F  0  3,0624  3,0335  3,9077  11,217  10,9515  59,5716  8,2563 

AD 29 S  0  1,8391  3,7235  7,2047  16,3571  22,4788  44,1667  4,2301 

AD 29 F  0  2,5677  4,1936  7,5575  17,2889  30,1491  34,2601  3,9831 

AD 30 S  0  1,4324  5,2563  6,6039  13,3606  28,8182  41,5633  2,9653 

AD 30 S  0  2,3027  3,4721  5,0525  11,3843  35,0859  39,0312  3,6713 

JOATINGA 

AD 31 S  0  5,5983  11,4605  31,8117  13,4331  25,9078  9,3047  2,4839 

AD 32 S  0  4,5625  9,0893  20,8648  16,6395  22,9646  24,0464  1,8329 

AD 33S  0  3,7214  12,9204  43,9206  11,0975  15,8926  11,1146  1,3329 

AD 33 F  0  2,7168  15,4419  54,4327  10,3265  9,6678  5,8281  1,5862 

AD 34 S  0  1,7121  17,9634  64,9407  9,5555  3,4429  0,5415  1,8439 
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Localização  Ponto  Cascalho (%)  Areia Muito
Grossa (%)

Areia Grossa 
(%)

Areia Média 
(%) 

Areia Fina (%)  Areia Muito Fina 
(%)

Silte (%)  Argila (%) 

AD 34 F  0  2,6098  18,861  56,188  15,3578  3,9307  1,6254  1,4273 

AD 35 S  0  2,2764  18,0986  69,4004  7,4694  0,8397  0,4561  1,4594 

AD 36 S  0  14,0611  19,0401  50,1556  12,7616  2,4809  0,7034  0,7973 

MARAPENDI 

AD 37 S  0  6,7824  15,9478  23,8522  17,9842  11,9802  22,7712  0,682 

AD 38 S  0  8,6532  17,0042  21,3855  14,4843  15,9  20,8289  1,7439 

AD 39 S  0  3,4502  8,2204  48,9302  24,0747  5,9762  8,9517  0,3966 

AD 40 S  0  2,6706  8,0261  31,6524  30,3631  11,938  15,3498  0 

AD 41 S  0  3,6072  8,7061  20,9456  39,4533  14,8346  11,9598  0,4934 

AD 42 S  0  5,6142  11,0833  36,3567  24,5504  17,0525  4,944  0,3989 

AD 43 S  0  1,5124  12,3419  52,7919  21,2023  11,7549  0,3966  0 

AD 44 S  0  11,6159  21,8933  51,3237  4,6779  9,0269  1,4623  0 

AD 45 S  0  12,0523  19,5538  55,0772  8,3349  4,0143  0,9675  0 

AD 46 S  0  12,395  19,1167  47,7404  15,1627  5,1116  0,4736  0 

AD 47 S  0  13,2946  13,9406  48,5133  16,2927  6,4965  1,4623  0 

AD 48 S  0  9,5602  19,1011  47,7909  9,9648  11,0922  2,4908  0 

AD 49 S  0  8,5793  20,082  23,9989  23,7568  21,0922  2,4908  0 

AD 50 S  0  11,6292  17,4174  22,7678  28,7537  17,5523  1,8796  0 

AD 51 S  0  9,3708  15,4058  27,0378  26,6175  14,2749  7,2932  0 

AD 52 S  0  10,4406  13,5816  51,7467  11,9672  8,066  3,7251  0,4728 

AD 53 S  0  10,5163  10,99  34,104  25,9499  11,946  6,4938  0 

Legenda: S‐amostra de superfície e F‐amostra de fundo. 

Fonte: PROJCONSULT (2011).   

 



 

A serviço de 

  

 

 

Relatório Ambiental Simplificado das Obras de Recuperação Ambiental do Complexo Lagunar de Jacarepaguá 
Capítulo III – Diagnóstico Ambiental da Área de Influência 
Revisão 00 

III-218 

No Quadro 3.1.3-11 se encontram os resultados das análises granulométricas (contra-provas), 

realizadas no Laboratório de Geotecnia Prof. Jacques de Medina (COPPE/UFRJ). O sedimento 

foi classificado conforme o diâmetro da partícula em argila, silte, areia fina, areia média, areia 

grossa e pedregulho. 

  
Quadro 3.1.3‐11: Resultados das contra‐provas  da análise granulométrica dos sedimentos do Complexo Lagunar da Baixada 

Jacarepaguá.  

Lagoa  Ponto  Camada 
COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA (%) 

Argila  Silte  Areia Fina  Areia Média  Areia Grossa  Pedregulho

Jacarepaguá 

AD 1  S  2  21  13  39  25  0 

AD 10  F  3  70  10  13  4  0 

AD 3  S  0  2  26  68  4  0 

AD 54 
S  0  9  5  62  24  0 

F  1  5  6  58  30  0 

AD 57  S  1  10  29  36  24  0 

AD 58 
S  0  8  7  60  25  0 

F  0  5  7  56  32  0 

Camorim 

AD 12  F  3  78  9  6  4  0 

AD 15 
S  2  63  32  3  0  0 

F  2  66  12  15  5  0 

AD 17/22 
S  0  51  33  11  5  0 

F  0  48  33  13  6  0 

Tijuca 
 

AD 61  S  2  64  18  10  6  0 

AD 62 
S  1  62  10  14  8  0 

F  2  60  15  12  11  0 

Joatinga 

AD 35  S  1  1  5  73  20  0 

AD 36  S  0  1  10  56  33  0 

AD 31/32  S  0  7  38  38  17  0 

Marapendi 

AD 43  S  0  0  24  62  14  0 

AD 45  S  0  0  9  59  32  0 

AD 46/47  S  0  0  14  54  32  0 

AD 52  S  0  4  15  57  24  0 

Legenda: S‐amostra de superfície e F‐amostra de fundo. 
Fonte: PROJCONSULT (2011).   

 

No Gráfico 3.1.3-1, Gráfico 3.1.3-2 e no Gráfico 3.1.3-3, a seguir, elaborados a partir dos 

resultados da análise granulométrica por peneiramento e sedimentação (COPPE/UFRJ), são 

mostradas as frações granulométricas obtidas no Complexo Lagunar da Baixada de 

Jacarepaguá. Conforme os resultados verifica-se a presença de material areno siltoso na 

Lagoa de Jacarepaguá, silto arenoso nas Lagoas de Camorim e da Tijuca, arenoso no Canal 

da Joatinga e de material arenoso a areno siltoso na Lagoa de Marapendi. 
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Gráfico 3.1.3‐1: Frações granulométricas obtidas na análise granulométrica realizada pela COPPE/UFRJ nos sedimentos 

coletados na Lagoa de Jacarepaguá. 

 
 

 
Gráfico 3.1.3‐2: Frações granulométricas obtidas na análise granulométrica realizada pela COPPE/UFRJ nos sedimentos 

coletados nas Lagoas de Camorim e da Tijuca. 
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Gráfico 3.1.3‐3: Frações granulométricas obtidas na análise granulométrica realizada pela COPPE/UFRJ nos sedimentos 

coletados na Lagoa de Marapendi e Canal da Joatinga. 

 

Os resultados das análises granulométricas obtidos por ambos os laboratórios indicam que 

tanto o Canal da Joatinga quanto a Lagoa de Marapendi são áreas bastante influenciadas pela 

ação da maré, que carrega a areia do mar para o interior dos canais da Joatinga e de 

Sernambetiba e assim distribuindo-a por todo o sistema. Já as lagoas de Jacarepaguá, 

Camorim e Tijuca são locais de deposição e sedimentação, recebendo contribuição de muitos 

rios e canais que ali deságuam, o que as difere das outras anteriormente citadas. 

De maneira geral, os resultados obtidos acima estão em conformidade com os obtidos por 

Cypriano (2009) na mesma região de estudo. O Quadro 3.1.3-12 a seguir apresenta os valores 

médios percentuais nas frações granulométricas – areia média, areia fina, areia muito fina, silte 

muito grosso, silte grosso, silte médio, silte fino, silte muito fino e argila –, e os percentuais 

mínimos e máximos encontrados pelo autor em cada fração granulométrica. A partir destes 

dados pode-se observar que os sedimentos superficiais no Complexo Lagunar de Jacarepaguá 

(CLJ) mostraram maior predominância de sedimentos finos (<0,063mm), tendo como sua 

fração principal de “silte muito grosso” (entre 0,063 e 0,031 mm), seguidos das frações “siltes 

grossos”, “siltes médios” e “areias muito finas”. Os dados reforçam novamente a existência de 

maiores teores nas frações granulométricas “areia média” e “areia fina” na Lagoa de 

Marapendi, padrão este relacionado à influência do sistema praial. 
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No Gráfico 3.1.3-4, Gráfico 3.1.3-5 e no Gráfico 3.1.3-6, a seguir, são mostrados os valores 

percentuais das frações granulométricas obtidas por Cypriano (2009) em cada uma das 

estações, de acordo com sua respectiva lagoa. 

 

Quadro 3.1.3‐12: Valores médios percentuais (com mínimos e máximos) nas diferentes frações granulométricas 
apresentadas em cada lagoa do CLJ.  

Classificação  Lagoa de Jacarepaguá  Lagoa da Tijuca  Lagoa de Marapendi 

Areia Média 
1

(0 – 4) 
0
 

3 
(0 – 11) 

Areia Fina 
9

(0 – 27) 
2

(0 – 12) 
18

(0 – 77) 

Areia Muito Fina 
13

(2 – 21) 
12

(5 – 31) 
12

(5 – 19) 

Silte Muito Grosso 
24

(19 – 33) 
24

(20 – 35) 
25

(4 – 38) 

Silte Grosso 
20

(14 – 27) 
21

(12 – 25) 
19

(2 – 29) 

Silte Médio 
15

(8 – 24) 
17

(7 – 21) 
13

(2 – 21) 

Silte Fino 
8

(4 – 16) 
11

(4 – 14) 
6 

(1 – 11) 

Silte Muito Fino 
4

(1 – 7) 
5

(2 – 8) 
2 

(0 – 5) 

Argila 
1,1

(0,5 – 2,1) 
7

(4 – 10) 
3 

(1 – 9) 
Fonte: Cypriano (2009) 
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Gráfico 3.1.3‐4: Frações granulométricas obtidas nas amostras da Lagoa de Jacarepaguá. 

Fonte: Cypriano (2009). 

 
 

 

Gráfico 3.1.3‐5: Frações granulométricas obtidas nas amostras da Lagoa de Tijuca. 

Fonte: Cypriano (2009). 
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Gráfico 3.1.3‐6: Frações granulométricas obtidas nas amostras da Lagoa de Marapendi. 

Fonte: Cypriano (2009). 
 

 

Os resultados acima obtidos por Cypriano (2009) apontam ainda a predominância de 

sedimentos finos na porção oeste da Lagoa de Marapendi, indicando mais uma vez a influência 

do Canal das Tachas e na parte interior do canal de Marapendi e a redução do percentual de 

finos nas regiões centrais das lagoas, o que indica maior mobilidade deste material devido as 

forçantes hidrodinâmicas e meteorológicas que atuam na região. 

No Quadro 3.1.3-13 a seguir são mostrados os resultados dos ensaios de granulometria 

obtidos por Benedetti (2011) nas amostras de sedimento coletadas em 21 pontos da Lagoa de 

Jacarepaguá. Assim como nos resultados obtidos anteriormente, as frações que predominam 

na lagoa são silte e areia, ressalta-se que os sedimentos arenosos predominam nos locais de 

menor profundidade da lagoa, em oposição, o material fino se encontra nas áreas mais 

profundas da lagoa. 

No Quadro 3.1.3-14 são mostrados os teores de matéria orgânica (MO) e umidade 

higroscópica (W) obtidos nas mesmas amostras. Os resultados indicam que os teores de 

matéria orgânica na lagoa variam de 1,31 a 44,9% e os de umidade de 0,18 a 9,79%. Os 

teores de matéria orgânica obtidos foram bastante variáveis nas 4 áreas da lagoa, contudo o 
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teor médio calculado 14,57 % é bem próximo ao reportado por Cypriano (2009) para mesma 

região. A análise conjunta dos dados de MO e granulometria, aponta a existência de um 

padrão já esperado, em que os teores de matéria orgânica foram maiores nos sedimentos de 

granulação mais fina, fato este explicado pela interação química entre a matéria orgânica e a 

fração fina dos sedimentos. 

Quadro 3.1.3‐13: Resultados da granulometria das amostras da Lagoa de Jacarepaguá.  

Área  Ponto  Pedregulho (%)  Areia (%)  Silte (%)  Argila (%) 

ÁREA 1 

A1‐P2  0  89,2  9,7  1,1 

A1‐P3  0  88  9,4  2,6 

A1‐P3A  0  26,7  59,6  13,7 

A1‐P4  0  86,1  10,1  3,8 

A1‐P5  0,3  93,6  5,4  0,7 

A1‐P6  0  87,3  9,8  2,9 

A1‐P7  0  87,9  9,5  2,6 

ÁREA 2 

A2‐P1  0  7,4  59,6  33 

A2‐P2  0  6,6  67,1  26,3 

A2‐P3  0  89,7  6,5  3,8 

ÁREA 3 

A3‐P1  0  9  62,5  28,5 

A3‐P2  0  3,5  57  39,5 

A3‐P3  0  85,4  8,6  6 

A3‐P4  0  14  62,2  23,8 

A3‐P5  0  80,7  15  4,3 

ÁREA 4 

A4‐P1  0  0,7  62,8  36,5 

A4‐P2  0  9  63,9  27,1 

A4‐P3  0  22  53,6  24,4 

A4‐P4  0  15  63,8  21,2 

A4‐P5  0  7,2  61,6  32,1 

A4‐P6  9,8  70,1  12,1  8 

Fonte: Benedetti (2011). 
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Quadro 3.1.3‐14: Teores de matéria orgânica e de umidade nas amostras coletadas na Lagoa de Jacarepaguá. 

Área  Ponto  MO (%)  W (%) 

ÁREA 1 

A1‐P2  6,85  0,73 

A1‐P3  4,67  0,56 

A1‐P3A  44,94  7,9 

A1‐P4  6,38  0,78 

A1‐P5  1,31  0,28 

A1‐P6  4,94  0,72 

A1‐P7  5,45  1,25 

ÁREA 2 

A2‐P1  23,66  4,68 

A2‐P2  31,47  5,07 

A2‐P3  2,85  1,21 

ÁREA 3 

A3‐P1  30,91  9,79 

A3‐P2  24,31  8,47 

A3‐P3  5,83  0,67 

A3‐P4  31,09  4,35 

A3‐P5  3,3  0,34 

ÁREA 4 

A4‐P1  12,75  1,84 

A4‐P2  10,32  3,33 

A4‐P3  23,23  2,28 

A4‐P4  17,14  2,44 

A4‐P5  13,15  5,2 

A4‐P6  1,61  0,18 

 
 

Carbono orgânico, Nitrogênio e Fósforo 

No Quadro 3.1.3-15 são mostrados os valores de Carbono orgânico Total, Nitrogênio Kjeldahl e 

Fosfóro total obtidos nos testemunhos coletados. Os teores de Carbono orgânico e Nitrogênio 

Kjeldahl nos sedimentos da região, oscilaram entre valores inferiores ao limite de detecção 

(<1%) a 9,05 %, sendo o teor médio calculado igual a 4,1%. O Nitrogênio Kjeldahl variou de 

inferior ao LDM (<1,0) a 54 mg/Kg , ficando o valor médio em 12,7 mg/kg. Já o Fósforo total 

oscilou de menor que o LDM (<0,01) a 19,6 mg/kg, com valor médio de 2,4 mg/Kg. No Quadro 

3.1.3-16 são mostrados os valores máximos, mínimos e médios calculados dos nutrientes para 

cada setor do complexo Lagunar. Na Lagoa da Tijuca foram obtidos os valores máximos de 

fósforo e nitrogênio, enquanto o teor máximo de carbono orgânico total no sistema foi 

alcançado pelas Lagoas de Marapendi e de Jacarepaguá.  
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Quadro 3.1.3‐15: Resultados das análises de nutrientes nas amostras de sedimentos coletadas no Complexo Lagunar da Baixada de Jacarepaguá entre abril e maio de 2011.  

Parâmetros 

Estações

LDM 
Valor de 
alerta 

AD 1 S  AD 2 S  AD 3 S  AD3 F  AD 4 S  AD4 F  AD 5 S  AD 5 F  AD 6 S 

Carbono orgânico 
Total (%pp) 

1,0  10  5,89  5,56  4,5  2,58  6  5,86  7,63  7,8  7,04 

Nitrogênio Total 
Kjeldahl (mg.kg‐1)) 

1,0  4800  7,36  4,4  4,4  13,3  9,4  16,8  9,4  12,2  1,5 

Fósforo (mg.kg‐1)  0,01  2000  0,5  <0,01  <0,01  <0,01  1,2  0,6  <0,01  <0,01  <0,01 

 
 

Parâmetros 

Estações

LDM  Valor de 
alerta 

AD 7 S AD7 F AD 8 S AD 8 F AD 9 S AD 9 F AD 10 S AD 10 F AD 54 S 

Carbono orgânico 
Total (%pp) 

1,0  10  7,25  1,24  1,28  4,36  1  2,54  1,52  1,62  5,4 

Nitrogênio Total 
Kjeldahl (mg.kg‐1)) 

1,0  4800  11,1  4,5  13,6  5,5  50,8  51,6  30,5  50,5  2,2 

Fósforo (mg.kg‐1)  0,01  2000  <0,01  0,8  0,5  <0,01  10,6  3,4  10,8  6  0,9 

 
 

Parâmetros 

Estações

LDM  Valor de 
alerta 

AD 59 S AD 59 F AD 60 S AD 60 F AD 61 S AD 61 F AD 62 S AD 62 F AD 11 S 

Carbono orgânico 
Total (%pp) 

1,0  10  5,8  6,9  6,8  6,8  5,2  3,3  4,8  6  1,11 

Nitrogênio Total 
Kjeldahl (mg.kg‐1)) 

1,0  4800  8,1  22,4  7,1  4,9  9,2  3,6  28,6  18,3  11,7 

Fósforo (mg.kg‐1)  0,01  2000  0,11  0,1  0,6  0,1  0,7  0,3  0,5  0,4  8,4 
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Parâmetros 

Estações

LDM  Valor de 
alerta 

AD 12 S AD 12 F AD 13 S AD 14 S AD 14 F AD 15 S AD 15 F AD 16 S AD 16 F 

Carbono orgânico 
Total (%pp) 

1,0  10  3,39  1,8  2,11  2,09  1,21  1,56  <1,0  1,75  2,07 

Nitrogênio Total 
Kjeldahl (mg.kg‐1)) 

1,0  4800  31,8  30  18,9  50  35  32  25,7  29  44 

Fósforo (mg.kg‐1)  0,01  2000  5,4  6  5,5  4,1  6,5  4,2  1,6  19,6  12 

 
 

Parâmetros 

Estações

LDM  Valor de 
alerta 

AD 17 S AD 17 F AD 18 S AD 19 S AD 19 F AD 20 S AD 20 F AD 21 S AD 21 F 

Carbono orgânico 
Total (%pp) 

1,0  10  1,9  1,9  2,62  3,49  3,4  2,74  2,05  6,39  4,87 

Nitrogênio Total 
Kjeldahl (mg.kg‐1)) 

1,0  4800  3,1  3,1  50,5  18,8  4,7  25,2  54  13,7  3,3 

Fósforo (mg.kg‐1)  0,01  2000  0,18  0,18  1,8  1,2  <0,01  18,6  9,4  0,1  <0,01 

 
 

Parâmetros 

Estações

LDM  Valor de 
alerta 

AD 22 S AD 22 F AD 23 S AD 23 F AD 24 S AD 24 F AD 25 S AD 25 F AD 26 S 

Carbono orgânico 
Total (%pp) 

1,0  10  1,9  1,9  1,9  1,9  2,59  <1,0  2,91  7,18  7,3 

Nitrogênio Total 
Kjeldahl (mg.kg‐1)) 

1,0  4800  3,1  3,1  3,1  3,1  4,4  4,6  3,9  3,1  4,2 

Fósforo (mg.kg‐1)  0,01  2000  0,18  0,18  0,18  0,18  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01  0,2 
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Parâmetros 

Estações

LDM  Valor de 
alerta 

AD 26 F AD 27 S AD 27 F AD 28 S AD 28 F AD 29 S AD 29 F AD 30S AD 30 F 

Carbono orgânico 
Total (%pp) 

1,0  10  6,42  5,89  8  6,15  4,95  1,9  1,9  1,9  1,9 

Nitrogênio Total 
Kjeldahl (mg.kg‐1)) 

1,0  4800  6,2  5,5  3,5  9  6,8  3,1  3,1  3,1  3,1 

Fósforo (mg.kg‐1)  0,01  2000  <0,01  0,3  <0,01  <0,01  0,1  0,18  0,18  0,18  0,18 

 
 

Parâmetros Estações

LDM  Valor de 
alerta 

AD 31 S AD 32 S AD 33S AD 33 F AD 34 S AD 34 F AD 35 S AD 36 S AD 37 S 

Carbono orgânico 
Total (%pp) 

1,0  10  2,51  <1,0  4,89  2,1  2,3  3,79  <1,0  1,9  6,28 

Nitrogênio Total 
Kjeldahl (mg.kg‐1)) 

1,0  4800  4,1  <1,0  6,7  33,8  6,8  16,7  <1,0  <1,0  9,8 

Fósforo (mg.kg‐1)  0,01  2000  0,3  0,8  4,6  4,4  3,5  1,9  4,9  0,7  3,3 

 
 

Parâmetros 

Estações

LDM  Valor de 
alerta 

AD 38 S AD 39 S AD 40 S AD 41 S AD 42 S AD 43 S AD 44 S AD 45 S AD 46 S 

Carbono orgânico 
Total (%pp) 

1,0  10  9,05  6  <1,0  1,5  3,59  6,46  4,24  3,22  5,78 

Nitrogênio Total 
Kjeldahl (mg.kg‐1)) 

1,0  4800  7,6  2  4,4  <1,0  5,6  4,2  3,9  4,4  2,1 

Fósforo (mg.kg‐1)  0,01  2000  2  0,1  0,3  <0,01  1,2  0,2  <0,01  0,1  <0,01 
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Parâmetros 

Estações

LDM Valor de 
alerta 

AD 47 S AD 48 S AD 49 S AD 50 S AD 51 S AD 52 S AD 53 S

Carbono orgânico 
Total (%pp) 

1,0  10  3,42  <1,0  5,7  6,82  2,91  2,31  2,89 

Nitrogênio Total 
Kjeldahl (mg.kg‐1)) 

1,0  4800  3,6  2,9  6,8  8,2  4,5  6,9  3,1 

Fósforo (mg.kg‐1)  0,01  2000  <0,01  0,4  <0,01  <0,01  0,1  0,1  0,5 

Legenda: LDM:  limite de detecção do método e Valor de alerta: valor acima do qual representa possibilidade de causar prejuízos ao ambiente na área de disposição 
segundo Resolução CONAMA nº 344. Fonte: PROJCONSULT (2011). 
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Contudo, conforme resultados mostrados no Quadro 3.1.3-16 verifica-se que os sedimentos da 

Lagoa do Camorim apresentam concentrações médias mais elevadas de nitrogênio e fósforo e 

as mais reduzidas de carbono orgânico total, quando comparada as demais lagoas que 

compõem o sistema. Destaca-se ainda que todos os valores de COT, N e P obtidos na região 

de estudo se encontram abaixo do valor de alerta. 

 

Quadro 3.1.3‐16: Média, máximos e mínimos de carbono orgânico total, nitrogênio e fósforo nos sedimentos do Complexo 
Lagunar de Jacarepaguá. 

Lagoas 
COT (%)  N Kjeldhl (mg/Kg)  Fosfóro total (mg/Kg) 

Máx  Mín  Média  Máx  Mín  Média  Máx  Mín  Média 

Jacarepaguá  9,1  1,0  4,1  51,6  1,5  17,5  10,8  0,5  3,8 

Camorim  3,4  1,1  1,9  50,0  11,7  29,4  8,4  1,6  5,2 

Tijuca  8,0  1,8  3,6  54,0  3,1  11,2  19,6  0,1  3,3 

Joatinga  4,9  2,1  2,9  33,8  4,1  13,6  4,9  0,3  2,6 
 

 

Com o intuito de verificar a confiabilidade dos resultados, foram realizadas contra-provas das 

análises de nutrientes pelo laboratório Innolab do Brasil, sendo escolhidas para tal algumas das 

amostras de sedimento coletadas entre abril e maio de 2011. Os resultados destas análises 

são apresentados no Quadro 3.1.3-17. 

 

Quadro 3.1.3‐17: Resultados das contra‐provas das análises de nutrientes nos sedimentos do Complexo Lagunar de 
Jacarepaguá.  

Lagoa  Ponto  Carbono orgânico (%pp)  P (mg/Kg)  N‐Kjeldahl (mg/Kg) 

Jacarepaguá  AD 3 SUP  0,2604  31  186 

Camorim  AD 13 SUP  6,4288  1595  9696 

    Tijuca 

AD 16 SUP  8,0314  1828  5929 

AD 20 SUP  6,1962  901  24222 

AD 24 FUNDO  2,9081  429  1336 

AD 26 SUP  8,0753  2789  7047 

AD 26 FUNDO  8,363  442  8123 

AD 28 SUP  7,5896  664  6584 

Joatinga 

AD 31 SUP  1,1536  459  852 

AD 34 SUP  4,1089  1412  2963 

AD 34 FUNDO  3,5544  1574  2944 

Marapendi  AD 53 SUP  0,9673  187  689 

LDM  0,004  0,004  1 

Valor de Alerta  10  2000  4800 

Fonte: PROJCONSULT (2011) 
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As análises da composição elementar da matéria orgânica nas amostras de sedimento 

coletadas durante a caracterização ambiental complementar realizada em novembro de 2012 

apresentou valores de concentração relativamente baixos quando comparados com a 

Resolução CONAMA nº344/04, sendo encontrados valores dentro do preconizado em todas as 

amostras. Os valores de Carbono Orgânico Total variaram de 0,2 a 3,4 %, sendo as maiores 

concentrações obtidas nas amostras de Jacarepaguá e Marapendi. O comportamento dos 

demais elementos (N e P) acompanharam esta mesma distribuição, conforme Quadro 3.1.3-18. 

 

Quadro 3.1.3‐18: Resultados das análises de nutrientes nas amostras de sedimentos coletadas na campanha de 
caracterização ambiental complementar de novembro de 2012.  

Lagoa  Ponto  Carbono orgânico (%)  P (mg/Kg)  N‐Kjeldahl (mg/Kg) 

Jacarepaguá  P1  3,4  19,88  16,77 

Tijuca  P2  0,2  1,48  1,2 

Joatinga  P3  0,2  1,47  1,19 

Marapendi  P4  2,1  6,10  8,4 

Valor de Alerta  10  2000  4800 

 

De maneira geral, as concentrações de N e P nas amostras foram bastante superiores as 

obtidas pelo laboratório Green Brasil Serviços Ambientais. E novamente apontaram para 

existência de concentrações de nitrogênio e fósforo mais elevadas na Lagoa de Camorim do 

que nas demais lagoas que compõem o sistema. Diferentemente dos outros resultados, 

embora se tratem das mesmas amostras, foram obtidas nestas análises concentrações de 

fósforo (no ponto AD 26 amostra de superfície) e nitrogênio (pontos AD13 superfície, AD16 

superfície e fundo, AD26 superfície e fundo e AD 28 superfície) superiores aos valores de 

alerta estabelecidos pela Resolução CONAMA n0344/04.  

 

Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPAs)  

Na campanha de caracterização do Complexo Lagunar de Jacarepaguá em 2011 foram obtidos 

nas 62 estações de amostragem de sedimento valores de HPAs abaixo do limite quantificação 

do método analítico empregado (Quadro 3.1.3-19). No Quadro 3.1.3-20 são mostrados os 

limites de detecção do método analítico e os valores de referência para águas salinas e 

salobras segundo a Resolução CONAMA n0 344/04. Entende-se como Nível 1 o limiar abaixo 

do qual prevê-se baixa probabilidade de efeitos adversos a biota e Nível 2 como limiar acima 

do qual prevê-se um provável efeito adverso a biota. 



 

A serviço de 

  

 

 

Relatório Ambiental Simplificado das Obras de Recuperação Ambiental do Complexo Lagunar de Jacarepaguá 
Capítulo III – Diagnóstico Ambiental da Área de Influência 
Revisão 00 

III-232 

Foram realizadas também contra-provas das análises de HPAS de algumas amostras pelo 

laboratório Innolab do Brasil, cujos resultados são mostrados no Quadro 3.1.3-21. Embora 

concentrações baixíssimas de HPAs tenham sido identificadas nas amostras apenas os 

compostos Acenaftileno, Acenafteno e Dibenzo(a,h)antraceno não foram identificados em 

nenhuma delas. Ressalta-se também que nenhum HPAs apresentou-se em concentração 

acima dos limiares estabelecidos pela legislação. 

Quadro 3.1.3‐19: Resultados das análises de Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos das amostras de sedimento do 
Complexo Lagunar de Jacarepaguá.  

PONTO  AD 1 S  AD 2 S  AD 3 S  AD 3 F  AD 4 S  AD 4 F  AD 5 S  AD 5 F  AD 6 S 

HPAs 
(mg/Kg) 

Benzo(a)pireno  <0,001  <0,001  <0,001  <0,001  <0,001  <0,001  <0,001  <0,001  <0,001 

Criseno  <0,002  <0,002  <0,002  <0,002  <0,002  <0,002  <0,002  <0,002  <0,002 

Dibenzo(a,b)Antraceno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Acenaleno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Acenaftaleno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Antraceno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Fenantreno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Fluoranteno  <0,005  <0,005  <0,005  <0,005  <0,005  <0,005  <0,005  <0,005  <0,005 

Fluoreno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

2‐Metilnaftaleno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Naftaleno  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01 

Pireno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Soma de HPAs  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
 

PONTO  AD 7 S  AD7 F  AD 8 S  AD8 F  AD 9 S  AD 9 F  AD 10 S  AD 10 F  AD 11 S 

HPAs 
(mg/Kg) 

Benzo(a)pireno  <0,001  <0,001  <0,001  <0,001  <0,001  <0,001  <0,001  <0,001  <0,001 

Criseno  <0,002  <0,002  <0,002  <0,002  <0,002  <0,002  <0,002  <0,002  <0,002 

Dibenzo(a,b)Antraceno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Acenaleno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Acenaftaleno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Antraceno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Fenantreno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Fluoranteno  <0,005  <0,005  <0,005  <0,005  <0,005  <0,005  <0,005  <0,005  <0,005 

Fluoreno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

2‐Metilnaftaleno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Naftaleno  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01 

Pireno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Soma de HPAs  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
 

PONTO  AD 12 S  AD 12 F  AD 13 S  AD 14 S  AD 14 F  AD 15 S  AD 15 F  AD 16 S  AD 16 F 

HPAs 
(mg/Kg) 

Benzo(a)pireno  <0,001  <0,001  <0,001  <0,001  <0,001  <0,001  <0,001  <0,001  <0,001 

Criseno  <0,002  <0,002  <0,002  <0,002  <0,002  <0,002  <0,002  <0,002  <0,002 

Dibenzo(a,b)Antraceno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Acenaleno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Acenaftaleno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 
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PONTO  AD 12 S  AD 12 F  AD 13 S  AD 14 S  AD 14 F  AD 15 S  AD 15 F  AD 16 S  AD 16 F 

Antraceno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Fenantreno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Fluoranteno  <0,005  <0,005  <0,005  <0,005  <0,005  <0,005  <0,005  <0,005  <0,005 

Fluoreno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

2‐Metilnaftaleno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Naftaleno  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01 

Pireno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Soma de HPAs  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

 

PONTO  AD 17 S  AD 17 F  AD 18 S  AD 19 S  AD 19 F  AD 20 S  AD 20 F  AD 21 S  AD 21 F 

HPAs 
(mg/Kg) 

Benzo(a)pireno  <0,001  <0,001  <0,001  <0,001  <0,001  <0,001  <0,001  <0,001  <0,001 

Criseno  <0,002  <0,002  <0,002  <0,002  <0,002  <0,002  <0,002  <0,002  <0,002 

Dibenzo(a,b)Antraceno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Acenaleno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Acenaftaleno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Antraceno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Fenantreno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Fluoranteno  <0,005  <0,005  <0,005  <0,005  <0,005  <0,005  <0,005  <0,005  <0,005 

Fluoreno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

2‐Metilnaftaleno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Naftaleno  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01 

Pireno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Soma de HPAs  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
 

PONTO  AD 22 S  AD 22 F  AD 23 S  AD 23 F  AD 24 S  AD 24 F  AD 25 S  AD 25 F  AD 26 S 

HPAs (mg/Kg) 

Benzo(a)pireno  <0,001  <0,001  <0,001  <0,001  <0,001  <0,001  <0,001  <0,001  <0,001 

Criseno  <0,002  <0,002  <0,002  <0,002  <0,002  <0,002  <0,002  <0,002  <0,002 

Dibenzo(a,b)Antraceno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Acenaleno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Acenaftaleno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Antraceno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Fenantreno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Fluoranteno  <0,005  <0,005  <0,005  <0,005  <0,005  <0,005  <0,005  <0,005  <0,005 

Fluoreno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

2‐Metilnaftaleno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Naftaleno  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01 

Pireno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Soma de HPAs  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

 

PONTO  AD 26 F  AD 27 S  AD 27 F  AD 28 S  AD 28 F  AD 29 S  AD 29 F  AD 30 S  AD 30F 

HPAs (mg/Kg) 

Benzo(a)pireno  <0,001  <0,001  <0,001  <0,001  <0,001  <0,001  <0,001  <0,001  <0,001 

Criseno  <0,002  <0,002  <0,002  <0,002  <0,002  <0,002  <0,002  <0,002  <0,002 

Dibenzo(a,b)Antraceno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 
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PONTO  AD 26 F  AD 27 S  AD 27 F  AD 28 S  AD 28 F  AD 29 S  AD 29 F  AD 30 S  AD 30F 

Acenaleno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Acenaftaleno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Antraceno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Fenantreno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Fluoranteno  <0,005  <0,005  <0,005  <0,005  <0,005  <0,005  <0,005  <0,005  <0,005 

Fluoreno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

2‐Metilnaftaleno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Naftaleno  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01 

Pireno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Soma de HPAs  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

 

PONTO  AD 31 S  AD 32 S  AD 33S  AD 33 F  AD 34 S  AD 34 F  AD 35 S  AD 36 S  AD 37 S 

HPAs (mg/Kg) 

Benzo(a)pireno <0,001  <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001  <0,001  <0,001 <0,001

Criseno  <0,002  <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002  <0,002  <0,002 <0,002

Dibenzo(a,b)Antraceno  <0,02  <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02  <0,02  <0,02 <0,02

Acenaleno  <0,02  <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02  <0,02  <0,02 <0,02

Acenaftaleno  <0,02  <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02  <0,02  <0,02 <0,02

Antraceno  <0,02  <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02  <0,02  <0,02 <0,02

Fenantreno  <0,02  <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02  <0,02  <0,02 <0,02

Fluoranteno  <0,005  <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005  <0,005  <0,005 <0,005

Fluoreno  <0,02  <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02  <0,02  <0,02 <0,02

2‐Metilnaftaleno <0,02  <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02  <0,02  <0,02 <0,02

Naftaleno  <0,01  <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01  <0,01  <0,01 <0,01

Pireno  <0,02  <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02  <0,02  <0,02 <0,02

Soma de HPAs  ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐  ‐
 

PONTO  AD 38 S  AD 39 S  AD 40 S  AD 41 S  AD 42 S  AD 43 S  AD 44 S  AD 45 S  AD 46 S 

HPAs (mg/Kg) 

Benzo(a)pireno  <0,001  <0,001  <0,001  <0,001  <0,001  <0,001  <0,001  <0,001  <0,001 

Criseno  <0,002  <0,002  <0,002  <0,002  <0,002  <0,002  <0,002  <0,002  <0,002 

Dibenzo(a,b)Antraceno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Acenaleno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Acenaftaleno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Antraceno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Fenantreno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Fluoranteno  <0,005  <0,005  <0,005  <0,005  <0,005  <0,005  <0,005  <0,005  <0,005 

Fluoreno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

2‐Metilnaftaleno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Naftaleno  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01 

Pireno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Soma de HPAs  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
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PONTO  AD 47 S  AD 48 S  AD 49 S  AD 50 S  AD 51 S  AD 52 S  AD 53 S  AD 54 S  AD 54 F 

HPAs (mg/Kg) 

Benzo(a)pireno  <0,001  <0,001  <0,001  <0,001  <0,001  <0,001  <0,001  <0,001  <0,001 

Criseno  <0,002  <0,002  <0,002  <0,002  <0,002  <0,002  <0,002  <0,002  <0,002 

Dibenzo(a,b)Antraceno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Acenaleno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Acenaftaleno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Antraceno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Fenantreno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Fluoranteno  <0,005  <0,005  <0,005  <0,005  <0,005  <0,005  <0,005  <0,005  <0,005 

Fluoreno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

2‐Metilnaftaleno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Naftaleno  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01 

Pireno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Soma de HPAs  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

 
PONTO  AD 55 S  AD 55 F  AD 56 S  AD 56 F  AD 57 S  AD 57 F  AD 58 S  AD 58 F  AD 59 S 

HPAs (mg/Kg) 

Benzo(a)pireno  <0,001  <0,001  <0,001  <0,001  <0,001  <0,001  <0,001  <0,001  <0,001 

Criseno  <0,002  <0,002  <0,002  <0,002  <0,002  <0,002  <0,002  <0,002  <0,002 

Dibenzo(a,b)Antraceno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Acenaleno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Acenaftaleno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Antraceno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Fenantreno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Fluoranteno  <0,005  <0,005  <0,005  <0,005  <0,005  <0,005  <0,005  <0,005  <0,005 

Fluoreno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

2‐Metilnaftaleno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Naftaleno  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01 

Pireno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Soma de HPAs  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

 

PONTO  AD 59 F  AD 60 S  AD 60 F  AD 61 S  AD 61 F  AD 62 S  AD 62 F 

HPAs (mg/Kg) 

Benzo(a)pireno  <0,001  <0,001  <0,001  <0,001  <0,001  <0,001  <0,001 

Criseno  <0,002  <0,002  <0,002  <0,002  <0,002  <0,002  <0,002 

Dibenzo(a,b)Antraceno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Acenaleno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Acenaftaleno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Antraceno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Fenantreno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Fluoranteno  <0,005  <0,005  <0,005  <0,005  <0,005  <0,005  <0,005 

Fluoreno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

2‐Metilnaftaleno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Naftaleno  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01 

Pireno  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Soma de HPAs  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Fonte: PROJCONSULT (2011). 
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Quadro 3.1.3‐20: Limite de detecção do método analítico empregado (LDM) e valores orientadores para HPAs em águas salinas e salobras segundo a Resolução CONAMA nº 344. 

mg/kg  Benzo(a)pireno  Criseno  Dibenzo(a,b)Antraceno  Acenaleno  Acenaftaleno  Antraceno  Fenantreno  Fluoranteno  Fluoreno  2‐Metilnaftaleno  Naftaleno  Pireno  Soma de HPAs 

LDM  0,001  0,002  0,02  0,02  0,02  0,02  0,02  0,005  0,02  0,02  0,01  0,02 

Nível 1  88,8  108  6,22  16  44  85,3  240  600  19  70  160  665  3000 

Nivel 2  763  846  135  500  640  1100  1500  5100  540  670  2100  2600 

 

Quadro 3.1.3‐21: Resultados das contra‐provas das análises de HPAS nos sedimentos do Complexo Lagunar de Jacarepaguá.  

PONTO  LDM  AD 3 S  AD 13 S  AD 16 S  AD 20 S  AD 24 F  AD 26 S  AD 26 F  AD 28 S  AD 31 S  AD 34 S  AD 34 F  AD 53 S 

HPAs (mg/Kg) 

Naftaleno  0,005  nd  0,02  nd  <0,01  nd  nd  nd  nd  nd  nd  <0,01  nd 

Acenaftileno  0,005  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd 

Acenafteno  0,005  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd 

Fluoreno  0,005  nd  0,01  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd 

Fenantreno  0,005  nd  0,03  nd  <0,01  nd  <0,01  nd  <0,01  0,02  nd  <0,01  0,02 

Antraceno  0,005  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  <0,01  nd  nd  <0,01 

Fluoranteno  0,005  nd  0,02  nd  <0,01  nd  nd  nd  nd  0,04  nd  <0,01  0,02 

Pireno  0,005  nd  0,02  nd  <0,01  nd  nd  nd  nd  0,04  nd  <0,01  0,02 

Banzo(a)antraceno  0,005  nd  <0,01  nd  nd  nd  nd  nd  nd  0,02  nd  nd  <0,01 

Criseno  0,005  nd  <0,01  nd  nd  nd  nd  nd  nd  0,01  nd  nd  <0,01 

Benzo(b)fluoranteno  0,005  nd  0,01  nd  nd  nd  nd  nd  nd  0,01  nd  nd  <0,01 

Benzo(k)fluoranteno  0,005  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  <0,01  nd  nd  nd 

Benzo(a)pireno  0,005  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  <0,01  nd  nd  Nd 

Indeno(123‐cd)pireno  0,005  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  <0,01  nd  nd  nd 

Dibenzo(a,h)antraceno  0,005  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd 

Benzo(ghi)perileno  0,005  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  <0,01  nd  nd  nd 

Legenda: nd = não detectado. 
Fonte: PROJCONSULT (2011) 
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No Quadro 3.1.3-22 são apresentados os valores de concentração de HPAs obtidos nas 

amostras de sedimento durante a caracterização ambiental complementar de novembro de 

2012. Os valores apontaram concentrações detectáveis somente no ponto P3, situado próximo 

ao canal da Joatinga. Os valores neste ponto estiveram pouco acima do limite nível 1 em 

somente alguns dos compostos analisados. 

 

Quadro 3.1.3‐22: Resultados das análises de Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos das amostras de sedimento do 
Complexo Lagunar de Jacarepaguá. 

 
PONTO  LDM 

CONAMA 344/04 
Nível 1               Nível 2 

P1  P2  P3  P4 

Pesticidas 
 Organoclorados 

(mg/kg) 

Alfa‐BHC   0,05  0,00032  0,00099  N.D.  N.D.  N.D.  N.D. 

Beta‐BHC  0,05  0,00032  0,00099  N.D.  N.D.  N.D.  N.D. 

Gama‐BHC (Lindano)   0,05  0,00032  0,00099  N.D.  N.D.  N.D.  N.D. 

Delta‐BHC  0,05  0,00032  0,00099  N.D.  N.D.  N.D.  N.D. 

Alfa‐clordano  0,05  0,00226  0,00479  N.D.  N.D.  N.D.  N.D. 

Gama‐clordano  0,05  0,00226  0,00479  N.D.  N.D.  N.D.  N.D. 

4,4‐DDE (p,p‐DDE)   0,05  0,00207  0,374  N.D.  N.D.  N.D.  N.D. 

Dieldrin  0,05  0,00071  0,0043  N.D.  N.D.  N.D.  N.D. 

Endrin  0,05  0,00267  0,0624  N.D.  N.D.  N.D.  N.D. 

4,4‐DDD (p,p‐DDD)   0,05  0,00122  0,00781  N.D.  N.D.  N.D.  N.D. 

4,4‐DDT (p,p‐DDT)   0,05  0,00119  0,00477  N.D.  N.D.  N.D.  N.D. 

HPAs (mg/Kg) 
 

Acenaftileno  0,05  0,044  0,64  N.D.  N.D.  0,00769 N.D. 

Acenafteno 0,05  0,016  0,5  N.D.  N.D.  0,02821 N.D. 

Fluoreno  0,05  0,019  0,54  N.D.  N.D.  0,01538 N.D. 

Fenantreno 0,05  0,24  1,5  N.D.  N.D.  0,09487 N.D. 

Antraceno 0,05  0,0853  1,1  N.D.  N.D.  0,01538 N.D. 

Fluoranteno 0,05  0,6  5,1  N.D.  N.D.  0,10769 N.D. 

Pireno   0,05  0,665  2,6  N.D.  N.D.  0,08462 N.D. 

Benzo[a]antraceno  0,05  0,0748  0,693  N.D.  N.D.  0,05385 N.D. 

Criseno  0,05  0,108  0,846  N.D.  N.D.  0,07179 N.D. 

Benzo[a]pireno   0,05  0,0888  0,763  N.D.  N.D.  0,0359  N.D. 

Dibenzo[a,h]antraceno  0,05  0,00622  0,135  N.D.  N.D.  0,01026 N.D. 

Soma PAH's 0,05  3,0  ‐  N.D.  N.D.  0,52564 N.D. 

 
 

Pesticidas e Bifenilas Policloradas (PCBs) 

No Quadro 3.1.3-23 são mostradas as concentrações de pesticidas obtidas na campanha de 

caracterização do Complexo Lagunar de Jacarepaguá em 2011. Todas as amostras 

apresentaram concentrações abaixo do limite de detecção do método analítico empregado e 

dos valores orientadores contidos na Resolução CONAMA nº 344/04. No Quadro 3.1.3-24 são 
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mostrados os limites de detecção estabelecidos para cada composto e os valores de referência 

para águas salinas e salobras segundo a Resolução CONAMA nº 344/04. 

Com o intuito de verificar a confiabilidade dos resultados, foram realizadas contra-provas das 

análises de pesticidas pelo laboratório Innolab do Brasil (Quadro 3.1.3-25). Assim como os 

resultados anteriores, todas as amostras apresentaram valores abaixo do limite de detecção do 

método.  

 

Quadro 3.1.3‐23: Concentrações de pesticidas nas amostras de sedimento do Complexo Lagunar de Jacarepaguá.  

PONTO  AD 1S  AD 2 S  AD 3 S  AD 3 F  AD 4 S  AD 4 F  AD 5 S  AD5 F  AD 6 S  AD 7 S  AD 7 F 

PESTICIDAS 
(mg/Kg) 

BHC (Alfa‐BHC)  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16 

BHC (Beta‐BHC)  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16 

BHC (Delta‐BHC)  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16 

BHC (Gama‐
BHC/Lindano) 

<0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16 

Clordano (Alfa)  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0 

Clordano 
(G )

<2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0 

DDD  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0 

DDE  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0 

DDT  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0 

Dieldrin  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5 

Endrin  <2,5  <2,5  <2,5  <2,5  <2,5  <2,5  <2,5  <2,5  <2,5  <2,5  <2,5 

 
PONTO  AD 8 S  AD 8 F  AD 9 S  AD 9 F  AD 10 S  AD 10 F  AD 11 S  AD 12 S  AD 12 F  AD 13 S  AD 14 S 

PESTICIDAS 
(mg/Kg) 

BHC (Alfa‐BHC)  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16 

BHC (Beta‐BHC)  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16 

BHC (Delta‐BHC)  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16 

BHC (Gama‐
BHC/Lindano) 

<0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16 

Clordano (Alfa)  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0 

Clordano 
(Gama)

<2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0 

DDD  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0 

DDE  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0 

DDT  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0 

Dieldrin  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5 

Endrin  <2,5  <2,5  <2,5  <2,5  <2,5  <2,5  <2,5  <2,5  <2,5  <2,5  <2,5 

 

PONTO  AD 14 F  AD 15 S  AD 15 F  AD 16 S  AD 16 F  AD 17 S  AD 17 F  AD 18 S  AD 19 S  AD 19 F  AD 20 S 

PESTICIDAS 
(mg/Kg) 

BHC (Alfa‐BHC)  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16 

BHC (Beta‐BHC)  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16 

BHC (Delta‐BHC)  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16 

BHC (Gama‐
BHC/Lindano) 

<0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16 

Clordano (Alfa)  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0 
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PONTO  AD 14 F  AD 15 S  AD 15 F  AD 16 S  AD 16 F  AD 17 S  AD 17 F  AD 18 S  AD 19 S  AD 19 F  AD 20 S 

Clordano (Gama)  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0 

DDD  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0 

DDE  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0 

DDT  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0 

Dieldrin  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5 

Endrin  <2,5  <2,5  <2,5  <2,5  <2,5  <2,5  <2,5  <2,5  <2,5  <2,5  <2,5 

 
PONTO  AD 20 F  AD 21 S  AD 21 F  AD 22 S  AD 22 F  AD 23 S  AD 23 F  AD 24 S  AD 24 F  AD 25 S  AD 25 F 

PESTICIDAS 
(mg/Kg) 

BHC (Alfa‐BHC)  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16 

BHC (Beta‐BHC)  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16 

BHC (Delta‐BHC)  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16 

BHC (Gama‐
BHC/Lindano) 

<0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16 

Clordano (Alfa)  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0 

Clordano (Gama)  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0 

DDD  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0 

DDE  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0 

DDT  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0 

Dieldrin  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5 

Endrin  <2,5  <2,5  <2,5  <2,5  <2,5  <2,5  <2,5  <2,5  <2,5  <2,5  <2,5 

 
PONTO  AD 32 S  AD 33S  AD 33 F  AD 34 S  AD 34 F  AD 35 S  AD36 S  AD 37 S  AD 38 S  AD 39 S  AD 40 S 

PESTICIDAS 
(mg/Kg) 

BHC (Alfa‐BHC)  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16 

BHC (Beta‐BHC)  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16 

BHC (Delta‐BHC)  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16 

BHC (Gama‐
BHC/Lindano) 

<0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16 

Clordano (Alfa)  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0 

Clordano (Gama)  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0 

DDD  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0 

DDE  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0 

DDT  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0 

Dieldrin  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5 

Endrin  <2,5  <2,5  <2,5  <2,5  <2,5  <2,5  <2,5  <2,5  <2,5  <2,5  <2,5 
 
 
 
 
 
 
 

PONTO  AD 41 S  AD 42 S  AD 43 S  AD 44 S  AD 45 S  AD 46 S  AD 47 S  AD 48 S  AD 49 S  AD 50 S  AD 51 S 

PESTICIDAS 
(mg/Kg) 

BHC (Alfa‐BHC)  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16 

BHC (Beta‐BHC)  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16 

BHC (Delta‐BHC)  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16 

BHC (Gama‐
BHC/Lindano) 

<0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16 

Clordano (Alfa)  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0 

Clordano (Gama)  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0 

DDD  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0 

DDE  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0 
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PONTO  AD 41 S  AD 42 S  AD 43 S  AD 44 S  AD 45 S  AD 46 S  AD 47 S  AD 48 S  AD 49 S  AD 50 S  AD 51 S 

DDT  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0 

Dieldrin  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5 

Endrin  <2,5  <2,5  <2,5  <2,5  <2,5  <2,5  <2,5  <2,5  <2,5  <2,5  <2,5 

 
PONTO  AD 52 S  AD 53 S  AD 54 S  AD 54 F  AD 55 S  AD 55 F  AD 56 S  AD 58 S 

PESTICIDAS 
(mg/Kg) 

BHC (Alfa‐BHC)  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16 

BHC (Beta‐BHC)  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16 

BHC (Delta‐BHC)  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16 

BHC (Gama‐
BHC/Lindano) 

<0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16 

Clordano (Alfa)  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0 

Clordano (Gama)  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0 

DDD  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0 

DDE  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0 

DDT  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0 

Dieldrin  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5 

Endrin  <2,5  <2,5  <2,5  <2,5  <2,5  <2,5  <2,5  <2,5 

 
PONTO  AD 58 F  AD 59 S  AD 59 F  AD 60 S  AD 60 F  AD 61 S  AD 61 F  AD 62 S  AD 62 F 

PESTICIDAS 
(mg/Kg) 

BHC (Alfa‐BHC)  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16 

BHC (Beta‐BHC)  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16 

BHC (Delta‐BHC)  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16 

BHC (Gama‐
BHC/Lindano) 

<0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16  <0,16 

Clordano (Alfa)  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0 

Clordano (Gama)  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0 

DDD  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0 

DDE  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0  <2,0 

DDT  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0 

Dieldrin  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5 

Endrin  <2,5  <2,5  <2,5  <2,5  <2,5  <2,5  <2,5  <2,5  <2,5 

Fonte: PROJCONSULT (2011) 

 
 
Quadro 3.1.3‐24: Limite de detecção do método analítico empregado (LDM) e valores orientadores para Pesticidas em águas 

salinas e salobras segundo a Resolução CONAMA nº 344. 

mg/kg 
BHC 

(α‐BHC) 
BHC 

(β‐BHC) 
BHC (Delta‐

BHC) 
BHC (Gama‐
BHC/Lindano) 

Clordano 
(Alfa) 

Clordano 
(Gama) 

DDD  DDE  DDT  Dieldrin  Endrin 

LDM  0,16  0,16  0,16  0,16  2,0  2,0  1,0  2,0  1,0  0,5  2,5 

Nível 1  0,32  0,32  0,32  0,32  2,26  2,26  1,22  2,07  1,19  0,71  2,67 

Nível 2  0,99  0,99  0,99  0,99  4,79  4,79  7,81  374  4,77  4,3  62,4 
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Quadro 3.1.3‐25: Resultados das contra‐ provas das análises de pesticidas nos sedimentos do Complexo Lagunar de 
Jacarepaguá.  

PONTO  AD 16 S  AD 24 F  AD 26 S  AD 26 F  AD 28 S  AD 34 S  AD 34 F 

Alfa‐HCH  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd 

Hexaclorobenzeno  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd 

Beta‐BHC  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd 

Gamma‐HCH (Lindano)  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd 

Delta‐HCH  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd 

Epsilon‐HCH  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd 

Heptacloro  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd 

Aldrin  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd 

Isodin  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd 

Cis‐Heptacloro Epóxido  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd 

Oxy‐Clordano  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd 

Trans‐Heptacloro Epóxido  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd 

Trans‐Clordano  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd 

o,p'‐DDE  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd 

Alfa‐Endosulfan  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd 

Cis‐Clordano  nd  nd  nd  nd  nd  nd  Nd 

p,p'‐DDE  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd 

Dieldrin  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd 

o,p'‐DDD  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd 

Endrin  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd 

Beta‐Endosulfan  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd 

p,p'‐DDD  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd 

o,p'‐DDT  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd 

p,p'‐DDT  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd 

Metoxicloro  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd 

Mirex  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd 

Legenda: nd = não detectado. 
Fonte: PROJCONSULT (2011). 

 
 
No Quadro 3.1.3-26 são mostradas as concentrações de BifenilasPolicloradas (PCBs) obtidas 

nos testemunhos coletados em 62 estações do Complexo Lagunar de Jacarepaguá em 2011. 

Foram encontradas em todas as estações valores abaixo do limite de detecção do método 

analítico e dos valores orientadores estipulados na resolução CONAMA n0 344/04. No Quadro 

3.1.3-27 são mostrados ainda os limites de detecção estabelecidos para cada composto e os 

valores de referência para águas salinas e salobras segundo a legislação vigente. 

Foram efetuadas pelo laboratório Innolab do Brasil contra-provas das análises de PCBs em 

algumas das amostras de sedimento. Os resultados destas análises são mostrados no Quadro 
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3.1.3-27 e reforçam que os sedimentos do Complexo Lagunar de Jacarepaguá estão isentos 

de contaminação por PCBs.  
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Quadro 3.1.3‐26: Concentrações de PCBs nas amostras de sedimento do Complexo Lagunar de Jacarepaguá.  

Ponto AD 1 S AD 2 S AD 3 S AD 3 F AD 4 S AD 4 F AD 5 S AD5 F AD 6 S AD 7 S AD7 F 

PCBs (mg/kg)  <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

 

Ponto AD 8 S AD 8 F AD 9 S AD 9 F AD 10 S  AD 10 F AD 11 S AD 12 S AD 12 F AD1 3 S AD 14 S 

PCBs (mg/kg)  <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

 

Ponto AD 14 F AD 15 S AD 15 F AD 16 S AD 16 F  AD 17 S AD 17 F AD 18 S AD 19 S AD 19 F AD 20 S 

PCBs (mg/kg)  <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

 

Ponto AD 20 F AD 21 S AD 21 F AD 22 S AD 22 F  AD 23 S AD 23 F AD 24 S AD 24 F AD 25 S AD 25 F 

PCBs (mg/kg)  <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

 

Ponto AD 26 S AD 26 F AD 27 S AD 27 F AD 28 S  AD 28 F AD 29 S AD 29 F AD 30 S AD 30F AD 31 S 

PCBs (mg/kg)  <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

 

Ponto AD 32 S AD 33S AD 33 F AD 34 S AD 34 F  AD 35 S AD 36 S AD 37 S AD 38 S AD 39 S AD 40 S 

PCBs (mg/kg)  <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

 

Ponto AD 41 S AD 42 S AD 43 S AD 44 S AD 45 S  AD 46 S AD 47 S AD 48 S AD 49 S AD 50 S AD 51 S 

PCBs (mg/kg)  <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

 

Ponto AD 52 S AD 53 S AD 54 S AD 54 F AD 55 S  AD 55 F AD 56 S AD 56 F AD 57 S AD 57 F AD 58 S 

(PCBs) <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

 

Ponto AD 58 F AD 59 S AD 59 F AD 60 S AD 60 F AD 61 S AD 61 F AD 62 S AD 62 F LDM NÍVEL 1 NIVEL 2 

PCBs (mg/kg)  <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,0 22,7 180 

Fonte: PROJCONSULT (2011). 
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Quadro 3.1.3‐27: Resultados das contra‐provas das análises de PCBs nos sedimentos do Complexo Lagunar de Jacarepaguá. 

PONTO 
(mg/Kg) 

PCB 28  PCB 52  PCB 101  PCB 138  PCB 153  PCB 180  TOTAL 

AD 3 S  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd 

AD 13 S  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd 

AD 16 S  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd 

AD 20 S  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd 

AD 24 F  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd 

AD 26 S  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd 

AD 26 F  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd 

AD 28 S  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd 

AD 31 S  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd 

AD 34 S  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd 

AD 34 F  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd 

AD 53 S  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd 

Legenda: nd = não detectado e LDM= limite de detecção do método. 
Fonte: PROJCONSULT (2011). 

 
 
Os resultados obtidos de concentração de PCBs nas amostras obtidas durante a 

caracterização ambiental complementar do complexo lagunar, realizada em novembro de 2012, 

estiveram abaixo do limite de detcção analítico, conforme apresentado no Quadro 3.1.3-27. 

 
Quadro 3.1.3‐28: Resultados das análises de Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos das amostras de sedimento do 

Complexo Lagunar de Jacarepaguá. 

 
PONTO  LDM 

CONAMA 344/04 
Nível 1               Nível 2 

P1  P2  P3  P4 

Pesticidas 
 Organoclorados 

(mg/kg) 

Alfa‐BHC   0,05  0,00032  0,00099  N.D.  N.D.  N.D.  N.D. 

Beta‐BHC  0,05  0,00032  0,00099  N.D.  N.D.  N.D.  N.D. 

Gama‐BHC (Lindano)   0,05  0,00032  0,00099  N.D.  N.D.  N.D.  N.D. 

Delta‐BHC  0,05  0,00032  0,00099  N.D.  N.D.  N.D.  N.D. 

Alfa‐clordano  0,05  0,00226  0,00479  N.D.  N.D.  N.D.  N.D. 

Gama‐clordano  0,05  0,00226  0,00479  N.D.  N.D.  N.D.  N.D. 

4,4‐DDE (p,p‐DDE)   0,05  0,00207  0,374  N.D.  N.D.  N.D.  N.D. 

Dieldrin  0,05  0,00071  0,0043  N.D.  N.D.  N.D.  N.D. 

Endrin  0,05  0,00267  0,0624  N.D.  N.D.  N.D.  N.D. 

4,4‐DDD (p,p‐DDD)   0,05  0,00122  0,00781  N.D.  N.D.  N.D.  N.D. 

4,4‐DDT (p,p‐DDT)   0,05  0,00119  0,00477  N.D.  N.D.  N.D.  N.D. 
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Metais  

Os resultados das análises de metais nos testemunhos coletados no Complexo Lagunar de 

Jacarepaguá são mostrados no Quadro 3.1.3-29. 

Dentre os metais analisados, apenas As, Cd e Hg apresentaram concentrações abaixo do 

limite de detecção do método analítico em todas as amostras analisadas. 

Os resultados das análises de metais nos testemunhos coletados no Complexo Lagunar de 

Jacarepaguá são mostrados no Quadro 3.1.3-30. Dentre os metais analisados, apenas As, Cd 

e Hg apresentaram concentrações abaixo do limite de detecção do método analítico em todas 

as amostras analisadas. 

Ponto que merece destaque é a presença de cobre (Cu) em valores acima do Nível 1 (limiar 

abaixo do qual prevê-se baixa probabilidade de efeitos adversos a biota) estabelecido pela 

Resolução CONAMA n0 344 em diversas amostras (superfície dos pontos AD 15, AD 17, AD 

22, AD 23, AD 27, AD 28, AD 31, AD 33, AD 34, AD 37, AD 38, AD 40, AD 41, AD 43, AD 44, 

AD 45, AD 46, AD 47 e AD 48 e fundo dos pontos AD 15, AD 22, AD 23, AD 25 e AD 33). No 

caso do Cr e do Ni todas as concentrações obtidas estiveram abaixo do Nível 1 estabelecido 

pela legislação. Já o Pb apresentou valor superior ao Nível 1 nas amostras AD 17 S,  AD 17 F, 

AD 23 S e AD 30 F, enquanto o Zn nas amostras AD 17 S, AD 17 F, AD 22 F, AD 23 S, AD 23 

F e AD 29 F. Contudo, ressalta-se que todos os valores obtidos  na caracterização dos 

sedimentos do Complexo Lagunar de Jacarepaguá estiveram abaixo do Nível 2 (limiar acima 

do qual prevê-se um provável efeito adverso a biota) estabelecido pela resolução CONAMA n0 

344. 

No Quadro 3.1.3-30 são apresentadas as concentrações médias dos metais em cada lagoa 

que compõem o Complexo Lagunar de Jacarepaguá. De acordo com os valores médios 

encontrados, a Lagoa de Jacarepaguá apresenta concentrações médias de Cu mais baixas do 

que as demais componentes do sistema, enquanto a Lagoa de Camorim as mais baixas de Cr. 

Ressalta-se que embora no Canal da Joatinga predominem sedimentos arenosos, nesta região 

foram encontrados os teores médios mais elevados dos metais, com exceção apenas do Pb, 

cuja concentração média mais elevada foi encontrada na Lagoa da Tijuca. 
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Quadro 3.1.3‐29: Concentrações de metais nos sedimentos do Complexo Lagunar de Jacarepaguá.  

PONTO 
Metais (mg/Kg) 

As  Cd  Cu  Cr  Pb  Zn  Ni  Hg 

AD 1 S  <0,15  <0,50  <0,50  <1,5  <1,5  <0,50  <0,50  <0,005 

AD 2 S  <0,15  <0,50  <0,50  <1,5  <1,5  <0,50  <0,50  <0,005 

AD 3 S  <0,15  <0,50  <0,50  <1,5  <1,5  <0,50  <0,50  <0,005 

AD 3 F  <0,15  <0,50  <0,50  <1,5  <1,5  <0,50  <0,50  <0,005 

AD 4 S  <0,15  <0,50  <0,50  <1,5  <1,5  <0,50  <0,50  <0,005 

AD 4 F  <0,15  <0,50  <0,50  <1,5  <1,5  <0,50  <0,50  <0,005 

AD 5 S  <0,15  <0,50  <0,50  <1,5  <1,5  <0,50  <0,50  <0,005 

AD 5 F  <0,15  <0,50  <0,50  <1,5  <1,5  <0,50  <0,50  <0,005 

AD 6 S  <0,15  <0,50  <0,50  <1,5  <1,5  <0,50  <0,50  <0,005 

AD 7 S  <0,15  <0,50  <0,50  <1,5  <1,5  <0,50  <0,50  <0,005 

AD7 F  <0,15  <0,50  <0,50  <1,5  <1,5  <0,50  <0,50  <0,005 

AD 8 S  <0,15  <0,50  <0,50  <1,5  <1,5  <0,50  <0,50  <0,005 

AD 8 F  <0,15  <0,50  <0,50  <1,5  <1,5  <0,50  <0,50  <0,005 

AD 9 S  <0,15  <0,50  <0,50  <1,5  <1,5  <0,50  <0,50  <0,005 

AD 9 F  <0,15  <0,50  <0,50  <1,5  <1,5  <0,50  <0,50  <0,005 

AD 10 S  <0,15  <0,50  <0,50  <1,5  <1,5  44  <0,50  <0,005 

AD 10 F  <0,15  <0,50  <0,50  <1,5  <1,5  64,5  <0,50  <0,005 

AD 11 S  <0,15  <0,50  11,85  3,25  6,5  53  4,35  <0,005 

AD 12 S  <0,15  <0,50  14  <1,5  <1,5  41,3  3,7  <0,005 

AD 12 F  <0,15  <0,50  8,65  <1,5  <1,5  26,1  1,1  <0,005 

AD 13 S  <0,15  <0,50  21,5  <1,5  <1,5  41  4,35  <0,005 

AD 14 S  <0,15  <0,50  18,25  3,55  3,5  55,5  3,4  <0,005 

AD 14 F  <0,15  <0,50  25,75  3,55  6,5  56,5  3,4  <0,005 

AD 15 S  <0,15  <0,50  42,9  4,45  5,5  89,5  1,75  <0,005 

AD 15 F  <0,15  <0,50  35,4  <1,5  6,5  8,1  6,2  <0,005 

AD 16 S  <0,15  <0,50  24,7  3,8  <1,5  77,7  3,5  <0,005 

AD 16 F  <0,15  <0,50  31,1  6,5  <1,5  29,1  7,1  <0,005 

AD 17 S  <0,15  <0,50  98,2  16  49,0  159,7  7,6  <0,005 

AD 17 F  <0,15  <0,50  11,25  22,3  47,0  233,0  8,9  <0,005 

AD 18 S  <0,15  <0,50  <0,50  <1,5  <1,5  18,0  1,1  <0,005 

AD 19 S  <0,15  <0,50  <0,50  <1,5  <1,5  13,8  <0,50  <0,005 

AD 19 F  <0,15  <0,50  <0,50  <1,5  <1,5  33,0  <0,50  <0,005 

AD 20 S  <0,15  <0,50  <0,50  2,0  <1,5  27,1  <0,50  <0,005 

AD 20 F  <0,15  <0,50  <0,50  2,6  <1,5  3,1  4,5  <0,005 

AD 21 S  <0,15  <0,50  12,2  <1,5  <1,5  43,8  6,0  <0,005 

AD 21 F  <0,15  <0,50  12,6  <1,5  <1,5  21,2  2,1  <0,005 

AD 22 S  <0,15  <0,50  43,2  9,6  25  130,8  4,4  <0,005 

AD 22 F  <0,15  <0,50  58,0  12,6  34  162,0  6,0  <0,005 

AD 23 S  <0,15  <0,50  90,5  24,6  47  232,7  7,3  <0,005 

AD 23 F  <0,15  <0,50  41,3  11,5  24  220,6  2,0  <0,005 

AD 24 S  <0,15  <0,50  20,6  <1,5  <1,5  21,8  4,0  <0,005 

AD 24 F  <0,15  <0,50  22,0  <1,5  <1,5  10,8  4,0  <0,005 

AD 25 S  <0,15  <0,50  27,3  <1,5  <1,5  159  4,5  <0,005 
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PONTO 
Metais (mg/Kg) 

As  Cd  Cu  Cr  Pb  Zn  Ni  Hg 

AD 25 F  <0,15  <0,50  42,0  <1,5  <1,5  18,2  2,1  <0,005 

AD 26 S  <0,15  <0,50  32,0  <1,5  <1,5  31,9  3,5  <0,005 

AD 26 F  <0,15  <0,50  30,0  <1,5  <1,5  21,2  3,1  <0,005 

AD 27 S  <0,15  <0,50  35,0  <1,5  <1,5  31,3  2,0  <0,005 

AD 27 F  <0,15  <0,50  31,0  <1,5  <1,5  22,5  1,2  <0,005 

AD 28 S  <0,15  <0,50  39,0  4,5  <1,5  46,5  2,5  <0,005 

AD 28 F  <0,15  <0,50  25,3  3,1  <1,5  32,5  1,5  <0,005 

AD 29 S  <0,15  <0,50  22,9  19,35  22,5  108,2  8,0  <0,005 

AD 29 F  <0,15  <0,50  20,0  9,6  19,5  243,0  6,9  <0,005 

AD 30 S  <0,15  <0,50  1,3  7,0  2,0  25,0  8,3  <0,005 

AD 30 F  <0,15  <0,50  23,5  31,7  94,0  126,2  1,7  <0,005 

AD 31 S  <0,15  <0,50  45,0  13,4  <1,5  93,0  5,5  <0,005 

AD 32 S  <0,15  <0,50  32,0  13,8  <1,5  82,1  3,5  <0,005 

AD 33S  <0,15  <0,50  57,6  13,7  <1,5  135  6,6  <0,005 

AD 33 F  <0,15  <0,50  41,0  12,0  <1,5  122  3,12  <0,005 

AD 34 S  <0,15  <0,50  41,0  13,1  <1,5  140  8,8  <0,005 

AD 34 F  <0,15  <0,50  32,1  13,0  <1,5  121,2  7,1  <0,005 

AD 35 S  <0,15  <0,50  23,0  <1,5  <1,5  10,2  6,6  <0,005 

AD 36 S  <0,15  <0,50  21,0  <1,5  <1,5  6,23  4,2  <0,005 

AD 37 S  <0,15  <0,50  51,9  <1,5  <1,5  9  7,3  <0,005 

AD 38 S  <0,15  <0,50  41,0  <1,5  <1,5  7,1  0,6  <0,005 

AD 39 S  <0,15  <0,50  21,0  <1,5  <1,5  13,4  6,3  <0,005 

AD 40 S  <0,15  <0,50  42,5  <1,5  <1,5  8,0  3,5  <0,005 

AD 41 S  <0,15  <0,50  46,1  <1,5  <1,5  6,1  2,5  <0,005 

AD 42 S  <0,15  <0,50  29,8  <1,5  <1,5  5,5  2,5  <0,005 

AD 43 S  <0,15  <0,50  38,5  <1,5  <1,5  15,0  5,5  <0,005 

AD 44 S  <0,15  <0,50  40,5  <1,5  <1,5  19,0  6,6  <0,005 

AD 45 S  <0,15  <0,50  44,5  <1,5  <1,5  7,0  2,5  <0,005 

AD 46 S  <0,15  <0,50  47,5  <1,5  <1,5  8,2  2,5  <0,005 

AD 47 S  <0,15  <0,50  43,0  <1,5  <1,5  10,5  4,0  <0,005 

AD 48 S  <0,15  <0,50  36,0  <1,5  <1,5  10,8  2,9  <0,005 

AD 49 S  <0,15  <0,50  17,0  <1,5  <1,5  14,0  2,5  <0,005 

AD 50 S  <0,15  <0,50  13,6  <1,5  <1,5  10,0  1,2  <0,005 

AD 51 S  <0,15  <0,50  10,5  10,3  <1,5  9,7  10,7  <0,005 

AD 52 S  <0,15  <0,50  3,5  10,4  <1,5  100,0  5,5  <0,005 

AD 53 S  <0,15  <0,50  4,2  <1,5  <1,5  119,0  7,1  <0,005 

AD 54 S  <0,15  <0,50  2,7  3,1  <1,5  14,0  3,5  <0,005 

AD 54 F  <0,15  <0,50  1,2  <1,5  <1,5  14,0  3,2  <0,005 

AD 55 S  <0,15  <0,50  3,4  5,7  <1,5  24,7  5,5  <0,005 

AD 55 F  <0,15  <0,50  2,3  3,8  <1,5  15,3  2,1  <0,005 

AD 56 S  <0,15  <0,50  2,1  5,7  <1,5  20,6  1,9  <0,005 

AD 56 F  <0,15  <0,50  <0,50  <1,5  <1,5  21,3  <0,50  <0,005 

AD 57 S  <0,15  <0,50  1,7  <1,5  <1,5  20,1  2,7  <0,005 
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PONTO 
Metais (mg/Kg) 

As  Cd  Cu  Cr  Pb  Zn  Ni  Hg 

AD 57 F  <0,15  <0,50  <0,50  <1,5  <1,5  4,32  <0,50  <0,005 

AD 58 S  <0,15  <0,50  <0,50  2,2  <1,5  8,8  2,5  <0,005 

AD 58 F  <0,15  <0,50  <0,50  <1,5  <1,5  7,3  2,3  <0,005 

AD 59 S  <0,15  <0,50  6,4  39,6  <1,5  40,7  20,6  <0,005 

AD 59 F  <0,15  <0,50  2,3  22,1  <1,5  33,5  1,4  <0,005 

AD 60 S  <0,15  <0,50  18,6  21,5  <1,5  133,5  12,4  <0,005 

AD 60 F  <0,15  <0,50  20,3  18,9  <1,5  100,1  5,3  <0,005 

AD 61 S  <0,15  <0,50  1,1  3,4  <1,5  14,85  <0,50  <0,005 

AD 61 F  <0,15  <0,50  <0,50  <1,5  <1,5  20,3  <0,50  <0,005 

AD 62 S  <0,15  <0,50  3,1  3,7  <1,5  29,8  4,7  <0,005 

AD 62 F  <0,15  <0,50  <0,50  <1,5  <1,5  16,3  2,05  <0,005 

LDM  0,15  0,5  0,5  1,5  1,5  0,5  0,5  0,005 

Nível 1  8,2  1,2  34  81  46,7  150  20,9  0,15 

Nível 2  70  9,6  270  370  218  410  51,6  0,71 

Legenda: LDM =  limite de detecção do método, Níveis 1 e 2 = valores orientadores definidos na Resolução CONAMA nº 344. 
Fonte: PROJCONSULT (2011). 

 

 
Quadro 3.1.3‐30: Concentrações médias dos metais nos sedimentos do Complexo Lagunar de Jacarepaguá. 

Lagoa 
Metais (mg/Kg) 

Cu  Cr  Pb  Zn  Ni 

Jacarepaguá  5,45  11,80  ‐  32,41  5,03 

Camorim  22,29  3,70  5,70  46,38  3,53 

Tijuca  33,13  11,69  32,00  79,45  4,39 

Joatinga  36,59  13,17  ‐  88,72  5,70 

Marapendi  31,24  10,38  ‐  21,90  4,34 

 

 

Para verificar a confiabilidade dos resultados obtidos foram realizadas contra-provas das 

análises de metais pelo laboratório Innolab do Brasil (Quadro 3.1.3-31). Diferentemente dos 

resultados obtidos pelo Laboratório Green Brasil Serviços Ambientais, os metais As, Cd e Hg 

foram detectados em quase todas as amostras analisadas. Além disso, o Cu apresentou 

concentrações acima do Nível 1 estabelecido pela Resolução CONAMA n0 344 nas amostras 

AD 13 S, AD 16 S, AD 20 S, AD 34 S e AD 43 F, enquanto o Cr apresentou valores acima do 

Nível 1  nas amostras AD 13 S, AD 16 S, AD 20 S e AD 34 F. Para Ni foram encontradas 

concentrações  acima do Nível 1 nas amostras AD 13 S, AD 16 S  e AD 20 S, já o Zn 

apresentou concentrações acima do mesmo nível paras as amostras AD 13 S, AD 16 S, 
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AD 34 S e AD 34 F. O Pb foi detectado em concentração acima do Nível 1 apenas na amostra  

AD 34 F. 
 

 

 

 

Quadro 3.1.3‐31: Resultados das contra‐provas das análises de metais nos sedimentos do Complexo Lagunar de Jacarepaguá.  

PONTO 
Metais (mg/kg) 

Pb  Cu  Cr  Hg  Ni  Zn  As  Cd 

AD 3 S  0,8  0,5  0,8  0,07  nd  1,5  1  nd 

AD 13 S  39,4  83,7  90,6  0,2  33,4  348,5  5  1,4 

AD 16 S  45,9  80,6  90,4  0,13  46,7  336,9  9  1,5 

AD 20 S  34,6  50,7  87,9  0,2  21,4  159  8  1,1 

AD 24 F  3,5  3,5  12,7  0,06  3,1  15,1  1  0,1 

AD 26 S  3,7  3,7  14,2  0,08  3  15,5  2  0,1 

AD 26 F  24,6  33  59,7  0,02  15,2  113,4  3  0,8 

AD 28 S  13,4  22,4  40,4  0,04  10,8  77,7  4  0,6 

AD 31 S  24,1  28  49,4  nd  9,6  87,9  3  0,1 

AD 34 S  43,3  40,4  65  0,11  15,7  150,3  3  0,9 

AD 34 F  57,5  53  82,8  0,1  23,6  181,1  7  0,9 

AD 53 S  17,6  23,2  16,3  nd  3,8  78,3  3  0,2 

LDM  0,4  0,1  0,1  0,02  0,4  0,4  1  0,2 

Nivel 1  46,7  34  81  0,15  20,9  150  8,2  1,2 

Nivel 2  218  270  370  0,71  51,6  410  70  9,6 

Legenda: nd = não detectado, LDM= limite de detecção do método, Níveis 1 e 2 = valores orientadores definidos na Resolução 
CONAMA n

0 344. 
Fonte: PROJCONSULT (2011). 
 
 
 

No Quadro 3.1.3-32 a seguir, são mostradas as concentrações de Hg obtidas nos sedimentos 

superficiais do Complexo de Lagunar de Jacarepaguá nas amostras coletadas entre 2006 e 

2007 por Cypriano (2009). A partir dos resultados observa-se que os teores médios de Hg nos 

sedimentos das lagoas que compõem o sistema são bastante parecidos.  

 

 

 

Quadro 3.1.3‐32: Concentrações de mercúrio nos sedimentos superficiais do Complexo Lagunar de Jacarepaguá.  

Lagoa  Hg (mg/Kg)

Média Máximo Mínimo 

Marapendi  0,176 0,601 0,016 

Jacarepaguá  0,173 0,560 0,013 

Tijuca 0,171 0,640 0,010 

Fonte: Cypriano (2009). 
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Na Figura 3.1.3-10 é mostrada a distribuição espacial do mercúrio total (HgT) no sistema. De 

acordo com a figura, pode-se observar que as maiores concentrações do metal foram 

encontradas na lagoa da Tijuca, se comparadas com a lagoa de Jacarepaguá e Marapendi. A 

distribuição espacial das concentrações de HgT também sugere que exista um potencial aporte 

deste elemento para o sistema lagunar através da drenagem fluvial, bem como sua 

acumulação nas regiões de menor hidrodinamismo. Na lagoa de Jacarepaguá, esta afirmação 

fica bem evidenciada, uma vez que elevadas concentrações do metal são encontradas 

próximas à descarga do rio Arroio Pavuna, indicando que possivelmente esta é a principal fonte 

deste elemento para a lagoa. No caso da Lagoa da Tijuca, observa-se que em regiões de baixa 

circulação hidrodinâmica e/ou de pouca profundidade, as concentrações de HgT atingiram seus 

maiores valores (cerca de 0,640 mg.kg-1). Nas regiões de maior lâmina d’água associada ao 

canal principal de navegação (porção central), é possível verificar que os valores do metal 

foram relativamente menores, possivelmente devido ao fluxo de marés que é mais intenso 

nestas áreas. Já na lagoa de Marapendi, pode-se notar um ligeiro gradiente das menores para 

as maiores concentrações, no sentido leste-oeste, indicando que o Canal das Tachas (situado 

a oeste do complexo lagunar) e o escoamento superficial (run-off), sejam as principais fontes 

de mercúrio para a lagoa. 
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Figura 3.1.3‐10: Distribuição espacial de mercúrio total (HgT) no Complexo Lagunar de Jacarepaguá. 

Fonte: Cypriano (2009). 

 

No Quadro 3.1.3-33 são mostradas as concentrações de metais nos testemunhos coletados na 

Lagoa de Jacarepaguá em janeiro de 2011 visando avaliar a qualidade físico-química do 

sedimento da Lagoa de Jacarepaguá para sua utilização como aterro nas obras de construção 

da Cidade do Rock. As concentrações de Ba variaram de 0,6 a 1,7 mg.kg-1, as de Zn de 1,0 a 

2,6 mg.kg-1, enquanto o Cu foi detectado apenas na amostra P1S (0,7 mg.kg-1 ). Já os metais 

Cd, Cr, Ni, Pb e Hg estiveram abaixo do limite de detecção do método. Ressalta-se que todos 

os resultados obtidos estiveram abaixo do Nível 1 da Resolução CONAMA n0 344. 
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Quadro 3.1.3‐33: Resultados das análises de metais nos testemunhos coletados na Lagoa de Jacarepaguá.  

Ponto 
Metais (mg/kg) 

Ba  Cd  Cr  Cu  Hg  Ni  Pb  Zn 

P1 S  1,4  <0,047  <0,5  0,7  <0,023  <0,5  <0,5  2,6 

P1 F  1  <0,047  <0,5  <0,5  <0,023  <0,5  <0,5  1,1 

P2 S  1,7  <0,047  <0,5  <0,5  <0,023  <0,5  <0,5  1,3 

P2 F  0,6  <0,047  <0,5  <0,5  <0,023  <0,5  <0,5  1,1 

P3 S  <0,5  <0,047  <0,5  <0,5  <0,023  <0,5  <0,5  1,0 

P3 F  1  <0,047  <0,5  <0,5  <0,023  <0,5  <0,5  1,4 

LDM  0,5  <0,047  0,5  0,5  0,023  0,5  0,5  0,5 

Fonte Interdraga (2011). 

 
 

No Quadro 3.1.3-34 são mostradas as médias geométricas de concentração de metais nos 

sedimento dos tributários da Bacia de Jacarepaguá obtidas por Fernandes et al. (1994). As 

concentrações de Cd, Pb e Cu obtidas nos tributários variaram de 0,15 a 2,25 µg.g-1, de 17 a 

94 µg.g-1 e de 9,8 a 163 µg.g-1 respectivamente. Já as de Zn, Ni e Cr oscilaram de 56 a 

291 µg.g-1, de 1,8 a 26 µg.g-1 e de 4,0 a 16 µg.g-1 . Os metais Mn e Fe variaram de 69 a 

285 µg.g-1 e de 0,59 a 1,50 µg.g-1. 

No Quadro 3.1.3-35 são mostradas as concentrações de metais associados a sedimentos 

<63 µm dos sedimentos das lagoas de Camorim e Jacarepaguá. A partir dos resultados 

percebe-se que o Arroio Pavuna, Arroio Fundo e Rio Anil são as principais fontes de metais 

para as Lagoas de Jacarepaguá e Camorim, sendo as áreas mais contaminadas das lagoas 

encontradas próximas aos Arroios Pavuna e Fundo (estações 7, 8, 15, 16 e 17) onde 

provavelmente a circulação das águas é fraca e extremamente dependente dos ventos.  

Quadro 3.1.3‐34: Médias geométricas das concentrações de metais na fase móvel dos sedimentos coletados nos tributário 
das Lagoas de Jacarepaguá e Camorim. 

Ponto 
Metais (µg/g)   

n  Cd  Pb  Cu  Zn  Ni  Cr  Mn  Fe 

Arroio Fundo  12  0,52  81  73  291  5,6  8,0  141  1,18 

Arroio Pavuna  17  2,25  52  97  254  26  16  185  1,50 

Rio Anil  10  0,61  94  63  189  14  11  166  0,87 

Rio Cacambe  8  0,35  23  163  92  2,9  5,5  114  1,00 

Rio Pavuninha  7  0,22  30  22  147  2,8  6,4  148  0,73 

Rio Camorim  4  0,15  17  9,8  56  1,8  4,0  285  1,10 

Rio Marinho  5  0,26  35  17  136  3,5  4,0  69  0,59 

Fonte: Fernandes et al. (1994) 
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Quadro 3.1.3‐35: Concentração de metais na fração móvel dos sedimentos coletados (<63µm) nas Lagoas de Jacarepaguá e 
Camorim.  

Ponto 
Metais (µg/kg) 

Pb  Cu  Zn  Ni  Cr  Mn  Fe 

1  18  7,2  107  11  5,6  64  0,26 

2  18  5,3  75  9,2  6,5  122  0,73 

3  12  4,0  64  9,3  6,0  28  0,25 

4  13  9,4  62  10  6,1  124  0,59 

5  21  4,8  113  12  6,8  50  0,50 

6  21  18  114  14  8,2  89  0,88 

7  49  133  291  14  15  55  0,97 

8  39  56  189  13  11  19  0,51 

10  14  7,8  82  11  10  68  0,30 

11  14  4,3  85  10  8,3  163  0,64 

12  14  6,5  101  13  3,2  264  0,68 

13  21  13  105  14  4,7  42  0,31 

14  37  29  161  11  6,3  39  0,61 

15  22  3,84  94  33  6,1  64  0,64 

16  48  42  470  16  7,9  78  0,81 

17  64  56  200  15  4,5  173  1,10 

18  61  63  271  271  12  63  1,77 

Fonte: Fernandes et al. (1994) 
 

 

Óxidos de Ferro, Alumínio e Manganês, Resíduo Volátil e Capacidade de Troca Catiônica 

Conforme solicitado no item de definição de background, fez-se necessário a análise destes 

parâmetros nas amostras de sedimento coletadas. Assim, os resultados obtidos destas 

análises durante a campanha de caracterização ambiental preliminar realizada em novembro 

de 2012 estão sumarizados no Quadro 3.1.3-36, a seguir. Os resultados apontam baixas 

concentrações de óxidos no sedimento, o que era de se esperar, uma vez que o mesmo é 

tipicamente redutor, sendo os óxidos instáveis neste tipo de condição. 

Quadro 3.1.3‐36: Concentração de óxidos de ferro, alumínio e manganês, capacidade de troca catiônica e resíduo volátil 
obtida durante a campanha de caracterização ambiental complementar.  

Lagoa  Ponto 
Óxido de 
Ferro 

(mg/kg) 

Óxido de 
Alumínio 
(mg/kg) 

Óxido de 
Manganês 
(mg/kg) 

Capacidade de 
troca catiônica 
(mol/dm3) 

Resíduo 
Volátil 
(mg/kg) 

Jacarepaguá  P1  0,12  0,85  <0,2 0,8  0,18 

Tijuca  P2  0,18  0,65  <0,2 1,4  0,35 

Joatinga  P3  0,22  0,42  <0,2 1,5  0,29 

Marapendi  P4  0,26  0,78  <0,2 1,1  0,34 
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Conclusões 

De maneira geral, os resultados da distribuição granulométrica obtidos indicam as frações 

granulométricas que predominam no sistema são silte e areia, sendo os sedimentos arenosos 

predominantes nos locais de menor profundidade e o material fino nas áreas mais profundas 

das lagoas que compõem o Complexo Lagunar de Jacarepaguá. Nota-se ainda que o Canal da 

Joatinga e a lagoa de Marapendi são áreas bastante influenciadas pela ação da maré, que 

carrega a areia do mar para o interior dos canais da Joatinga e de Sernambetiba sendo esta 

distribuída assim por todo o sistema. Já as lagoas de Jacarepaguá, Camorim e Tijuca são 

locais de deposição e sedimentação, recebendo contribuição de muitos rios e canais que ali 

deságuam. 

Os resultados de nutrientes obtidos apontam a existência de concentrações mais elevadas de 

nitrogênio e fósforo nos sedimentos da Lagoa de Camorim do que nas demais lagoas que 

compõem o sistema. Sendo obtidas na avaliação geral do sistema, concentrações acima do 

valor de alerta estabelecido pela Resolução CONAMA nº344 para nitrogênio em quatro 

estações de amostragem e de fósforo em apenas uma estação.   

A maioria dos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) analisados, assim como os 

pesticidas e bifenilas policloradas (PCBs) não foram quantificados, mostrando que os 

sedimentos do Complexo Lagunar de Jacarepaguá estão potencialmente isentos de sua 

contaminação. 

Com relação à distribuição espacial dos metais nos sedimentos, os teores médios mais 

elevados são encontrados no Canal da Joatinga (com exceção apenas do Pb, cuja 

concentração média mais elevada foi encontrada na Lagoa da Tijuca). Enquanto as lagoas de 

Jacarepaguá e Camorim apresentam os menores teores Cu e Cr.  

Os resultados obtidos mostram ainda, que em alguns pontos os sedimentos do Complexo 

Lagunar de Jacarepaguá apresentam concentrações acima do Nível 1 (limiar abaixo do qual 

prevê-se baixa probabilidade de efeitos adversos a biota) estabelecido pela Resolução 

CONAMA nº 344 para os metais Cu,  Pb , Zn, Ni e Cr. Embora algumas amostras tenham 

apresentado valor acima do Nível 1, ressalta-se que todos os valores obtidos  na 

caracterização dos sedimentos do Complexo Lagunar de Jacarepaguá estiveram abaixo do 

Nível 2 (limiar acima do qual prevê-se um provável efeito adverso a biota) estabelecido pela 

legislação.  
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Ressalta-se que os parâmetros analisados para o presente estudo são os preconizados na 

Resolução CONAMA nº344, de acordo como o exigido na Instrução Técnica para elaboração 

do RAS. Outrossim, informamos que as análises dos parâmetros também atendem à 

Resolução CONAMA nº454 que foi aprovada posteriormente à emissão da IT. 
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3.2 Meio Biótico 

3.2.1 Mapeamento georreferenciado dos biótipos e ecótonos da área do empreendimento, em nichos 

de vegetação e corredores em unidades de conservação ou em área especialmente protegidas 

por lei, que funcionem como possível rota migratória ou berçário para espécies existentes 

Ecologia define biótopo como a combinação do habitat e sua associação com as comunidades 

biológicas (DAUVIN et al., 2007), e ecótonos como as respectivas áreas de transição entre os 

biótopos.  

Na Área de Influência Indireta (AII), foram identificados quatro tipos de biótopos, são eles: 

matas de encosta, baixada, lagoas costeiras e zona litorânea, que podem ser visualizados no 

Mapa de Biótopos (Anexo 3-26 – Volume IV). Os biótopos identificados abrigam e 

condicionam a presença de fitofisionomias do Bioma Mata Atlântica, são eles:  

 Floresta ombrófila densa submontana: nas vertentes das serras, nos morrotes e planos 

bem drenados; 

 Floresta ombrófila densa de terras baixas; 

 Áreas de formação pioneira com a floresta de restinga, e os cordões arenosos à beira 

do mar; 

 Mangue, exclusivo dos solos litorâneos pantanosos, sujeitos à influência das marés; 

 Brejos. 

Os biótopos identificados ocorrem em forma de gradiente no sentido oceano-continente, 

aumentando a riqueza de espécies, a lenhosidade e a altura da vegetação (WAECHTER, 

1990). À medida que se afasta do litoral em direção ao interior, a vegetação mostra uma 

contínua alteração estrutural, que cada vez mais adquire o aspecto de Mata da Encosta 

Atlântica.  

 

 

 Mata de encosta 
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É a região montanhosa correspondente aos Maciços da Pedra Branca e da Tijuca, 

caracterizada pela presença de fragmentos florestais bem conservados e alta diversidade 

biológica, além de incluir as nascentes dos rios e riachos da bacia hidrográfica da Baixada de 

Jacarepaguá. 

O Maciço da Tijuca, assim como o Maciço da Pedra Branca, consiste em blocos soerguidos 

durante o cenozóico, cerca de 70 milhões de anos, paralelamente as cadeias montanhosas da 

Serra do Mar e da Mantiqueira. Ambos, juntamente com a Serra do Mendanha-Gericinó, 

abrigam os três principais remanescentes florestais da cidade do Rio de Janeiro, incluídos na 

Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (LINO, 1992; SEMA, 2001).  Os maciços possuem 

similaridades biológicas (faunísticas e florísticas) acentuadas, resultado da considerável 

proximidade geográfica e de terem se constituído em áreas contínuas no passado (ROCHA et 

al., 2003). 

A vegetação predominante é a Floresta Ombrófila Densa secundária, em avançado estado de 

regeneração (IBGE, 1993). Tais florestas atualmente estão sendo protegidas pelo instrumento 

legal que as transformou em unidades de conservação. As áreas do Maciço da Tijuca 

constituem o Parque Nacional da Tijuca, criado em 1961. Em 1974, se criou o Parque Estadual 

da Pedra Branca, incluindo as áreas da região com mais de 100 metros de altitude. No interior 

da floresta estão as nascentes dos rios e riachos que compõe toda a rede hidrográfica que 

corta a Baixada de Jacarepaguá, e deságua nas lagoas costeiras. 

As matas bem preservadas são responsáveis pela interceptação de grande parte da chuva que 

deságua sobre a baixada e também da retenção de parte da umidade. O papel da vegetação 

de encosta neste ciclo é de extrema importância e a ausência ou redução desta vegetação 

pode provocar o carreamento de sedimentos para baixada e promover processos de 

instabilidade de solo nas áreas de encosta. 

 

 Baixada 

 
A Baixada de Jacarepaguá é uma planície costeira com uma extensão aproximada de 140 km, 

resultante da colmatagem de uma antiga enseada isolada do mar por uma sucessão de 

restingas, duas das quais encontram-se emersas: as restingas de Jacarepaguá e da Praia dos 

Bandeirantes, também denominadas restingas interna e externa, respectivamente (MUEHE, 

1971). Possui um microclima típico de região litorânea tropical, influenciada por alguns fatores 
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como localização geográfica (latitude e longitude), proximidade do mar, topografia local, 

natureza da cobertura vegetal e brisas marinhas e terrestres.  

A Planície Costeira de Jacarepaguá forma um sistema praticamente isolado, encravado entre o 

Maciço da Pedra Branca e o Maciço da Tijuca. Compreende os bairros do Itanhangá, da Barra 

da Tijuca, de Jacarepaguá, do Recreio dos Bandeirantes, de Vargem Grande e Vargem 

Pequena. Possui formações de restingas e manguezais e muitas espécies exóticas da fauna e 

flora. Atualmente é uma região urbanizada e impactada, que em muitos trechos está 

completamente descaracterizada de sua paisagem natural.  

A ocorrência de manguezais é marcante ao longo do sistema lagunar, sendo mais significativa 

na Lagoa da Tijuca, na qual há maior influência das marés, sendo observados nesse local os 

bosques mais desenvolvidos, apresentando-se, no entanto, distribuídos de forma descontínua 

ao longo de suas margens, devido a diversos processos de origem antrópica que vêm se 

manifestando ao longo dos anos (SOARES, 1998). 

Neste biótopo também podem ser encontradas matas paludosas, também denominadas 

florestas higrófilas. São ambientes estabelecidos em solos hidromórficos, com presença quase 

permanente de água na superfície do solo (LEITÃO FILHO, 1982). São comumente 

encontradas em cabeceiras, depressões e margens de cursos d’água, e possuem uma 

composição florística peculiar, que as diferenciam de outras florestas ribeirinhas associadas a 

solos menos alagados (TORRES et al., 1994). 

 

 Lagoas costeiras 

 
O Complexo Lagunar de Jacarepaguá é formado por lagoas costeiras rasas - Jacarepaguá, 

Camorim, Tijuca e Marapendi, em sua maioria com profundidades inferiores a 1 m. Esse 

Complexo Lagunar encontra-se interligado, através da Lagoa de Camorim, que liga as lagoas 

de Jacarepaguá e Tijuca, e o Canal de Marapendi, que liga as lagoas de Marapendi e Tijuca. 

Esta, por sua vez, está em contato com o mar, através do Canal da Joatinga, na Barra da 

Tijuca.  

A lagoa de Jacarepaguá, além de receber a vazão hídrica e sedimentos de vários rios e canais 

(Arroio Pavuna, Camorim, Canal do Cortado, etc.), possui pouca circulação de água do mar, 

que entra pela estreita lagoa do Camorim, promovendo a lenta renovação das suas águas. Por 
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causa dessas características hidrológicas e da baixa profundidade, pode ser considerado um 

ambiente de alta sensibilidade aos impactos ambientais, principalmente no que diz respeito a 

qualidade da água. A lagoa de Camorim também é de alta sensibilidade, pois recebe as águas 

do Arroio Fundo/ Anil, que drena grande parte do bairro de Jacarepaguá.  

A Lagoa de Marapendi também possui uma lenta renovação de suas águas através do estreito 

Canal de Marapendi e também do Canal de Sernambetiba, no Recreio dos Bandeirantes. Ao 

contrário da lagoa de Jacarepaguá, não possui drenagens fluviais significativas, por isso é 

menos influenciada pela descarga de água doce. Entretanto, a lagoa recebe os efluentes 

domiciliares de grande parte do Recreio e Barra da Tijuca. 

 
Figura 3.2.1‐1: Lagoa de Jacarepaguá e Arroio Pavuna. 

Fonte: Arte do jornal O Globo, Custódio Coimbra. 

 
Figura 3.2.1‐2: Lagoa de Camorim, cortada por vias rodoviárias. 

Fonte: Arte do jornal O Globo, Custódio Coimbra. 
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Figura 3.2.1‐3: Lagoa da Tijuca, e Maciço da Tijuca ao fundo. 

Fonte: Arte do jornal O Globo, Custódio Coimbra. 

 
Figura 3.2.1‐4: Lagoa de Marapendi e praia da Reserva. 

Fonte: Arte do jornal O Globo, Custódio Coimbra. 

 

 Zona litorânea 

 
Inclui a região litorânea entre o supralitoral até aproximadamente 1 km a partir da linha d’água, 

entre o Canal da Joatinga e praia de Grumari. Aqui o ambiente pode caracterizado como típico 

de praias arenosas, com vegetação de restinga rasteira, cactáceas e bromeliáceas, solo seco e 

permeável e muito influenciado pela maresia. Com exceção da Praia da Reserva, as praias da 

zona litorânea são urbanizadas, com pouca vegetação e fauna reduzida. 
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Figura 3.2.1‐5: Canal da Joatinga, que faz a ligação entre a lagoa da Tijuca e o mar. 

Fonte: Arte do jornal O Globo, Custódio Coimbra. 

 

 
Figura 3.2.1‐6: Canal de Sernambetiba, Baixada. Ao fundo, a Serra do Camorim, PE da Pedra Branca. 

Fonte: Arte do jornal O Globo, Custódio Coimbra. 
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Figura 3.2.1‐7: Zona litorânea ‐ praia da Reserva e a estreita faixa de restinga entre esta e a lagoa de Marapendi.  

Fonte: Arte do jornal O Globo, Custódio Coimbra. 

 

3.2.2 Avaliação da  interferência do empreendimento nas espécies da fauna e flora, a partir de dados 

qualitativos, caracterizando as inter‐relações com o meio  

Dentre as interferências positivas do empreendimento podemos destacar a melhora das 

condições hidrológicas nas lagoas. Espera-se, com isso, uma melhor circulação e oxigenação 

da água, redução da turbidez, e a maior entrada de luz favorecerá as espécies aquáticas 

podendo aumentar sua diversidade e abundância. No entanto, apesar de representar um  

benefício ambiental para os ecossistemas da região, o Projeto de Recuperação Ambiental do 

Complexo Lagunar de Jacarepaguá tem suas interferências centradas em ambientes sensíveis 

e protegidos por lei. A atividade crítica do empreendimento se refere à dragagem que será 

realizada nas Lagoas e a respectiva disposição deste material em áreas de bota fora. 

Os principais impactos negativos sobre a flora se referem à supressão de vegetação, em 

especial de brejo, e a interferência nos manguezais devido à suspensão de material 

contaminado durante a dragagem. 

Três áreas foram selecionadas como áreas de disposição de material dragado, são elas: 

Marapendi, Centro Metropolitano e Ilha Parque, além das áreas denominadas Pedra Panela A 

e Pedra Panela B, que são áreas de disposição alternativa no caso da inviabilidade das áreas 

selecionadas.  
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Como podem ser observadas no Mapa de Uso e Ocupação do Solo (Anexo 3-27– Volume IV), 

as áreas de disposição (Marapendi, Centro Metropolitano e Ilha Parque) são majoritariamente 

ocupadas por brejo, de acordo com a base de dados da Prefeitura do Rio de janeiro - 

Secretaria do Meio Ambiente (SMAC). No total, haverá interferência em 74,1 ha de brejo.  

Na área de disposição de material dragado denominada Marapendi, apesar de estarem 

presentes as categorias Brejo, Solo Exposto e Restinga, o levantamento de campo constatou 

que o ambiente encontra-se bastante alterado. Os trechos de restinga estão praticamente 

ausentes, restritos a pequenas manchas. A área em geral é dominada por gramíneas variadas. 

O solo é encharcado e há trechos parcialmente alagados, onde se desenvolve vegetação 

característica de brejo. Estão presentes ilhas de Leucaena leucocephala (leucena), espécie 

exótica de grande propagação. Vale ainda ressaltar que a área encontra-se dentro de uma 

Unidade de Conservação de Uso Sustentável, a APA de Marapendi, inserida na Zona de 

Proteção da Vida Silvestre (ZPVS) e na Zona de Conservação da Vida Silvestre (ZCVS-3).  

 

 

Figura 3.2.2‐1: Área de disposição de material dragado na margem da Lagoa Marapendi com domínio de gramíneas, presença 
de leucena e alagados isolados. 

 

A área de disposição Centro Metropolitano também é coberta majoritariamente por brejo, onde 

domina a espécie Thypha domingensis. 
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Figura 3.2.2‐2: Área de disposição de material dragado denominado Centro Metropolitano, com grande área brejosa, 
dominada por Thypha domingensis rodeada por aterros da construção civil (representa o ponto 31 e 32 do estudo de 

vegetação para o projeto de recuperação ambiental das Lagoas de Jacarepaguá). 

 

Na área de disposição de material dragado denominada Ilha Parque são encontrados os 

ambientes de brejo e mangue. De acordo com levantamento de campo, a margem da ilha 

voltada para nordeste é dominada por Thypha domingensis (taboa). Já o seu interior é 

dominado por Acrostichum aureum (samambaia do brejo). A margem sudoeste é coberta por 

vegetação de mangue, descontínua e fragmentada. Foram verificadas as espécies Avicennia 

schaueriana e Rhizophora mangle, sendo esta última dominante. Apesar da pouca saúde da 

maioria dos manguezais do Complexo Lagunar de Jacarepaguá, estes são ambientes de 

extrema importância, servindo como berçário, área de alimentação e abrigo para diversas 

espécies, além de influenciarem na cadeia alimentar e no transporte e deposição dos 

sedimentos ao longo da faixa litorânea (FILHO, 2009). 
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Figura 3.2.2‐3: Área de disposição de material dragado denominado Ilha Parque, com presença de vegetação de mangue 
associada à samambaia do brejo. 

 

 

 

Figura 3.2.2‐4: Área de disposição de material dragado denominado Ilha Parque, com presença de vegetação de mangue 
associada e na margem da Lagoa da Tijuca, Thypha domingensis. 

 

Já as áreas de disposição alternativa de material dragado (Pedra Panela A e Pedra Panela B) 

ocupam, juntas, área de 93,3 ha. Destes, 90,4 ha são ocupados por tipologias vegetais, dos 

quais 76,0% é formada por Brejo (68,7 ha).  

A supressão destas áreas, tanto para as áreas de disposição de material quanto em relação as 

áreas de disposição alternativa, apesar de antropizadas, promove pressão sobre estes 
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ambientes já tão reduzidos. De acordo com Filho (2009), as principais funções ecológicas dos 

ambientes brejosos da região em estudo são associadas à formação de solos distintos da 

areia, ao microclima, à alta produtividade primária e à redução da intrusão salina. Além de 

servir de habitat para diversas espécies. 

A supressão destas áreas, tanto para as áreas de disposição de material quanto em relação as 

áreas de disposição alternativa, apesar de antropizadas, promove pressão sobre estes 

ambientes já tão reduzidos. De acordo com Filho (2009), as principais funções ecológicas dos 

ambientes brejosos da região em estudo são associadas à formação de solos distintos da 

areia, ao microclima, à alta produtividade primária e à redução da intrusão salina. Além de 

servir de habitat para diversas espécies. 

Estão previstos, a princípio, cinco canteiros, sendo um principal e quatro canteiros de apoio. O 

canteiro principal está previsto para uma área ocupada por mangue e restinga, ou seja, em 

áreas de preservação permanente. Dessa forma, recomenda-se que a escolha da área para o 

canteiro central considere uma outra área próxima que não tenham essas fitofisionomias. O 

canteiro de apoio 1 está previsto a Praia do Pepê, junto ao Canal da Joatinga. A localização 

prevista para o canteiro de apoio 2 está dentro dos limites da APA de Marapendi, numa Zona 

de Proteção da Vida Silvestre (ZPVS), de acordo com zoneamento apresentado no plano de 

manejo da Unidade. Já a área prevista para implantação do canteiro de apoio 3 encontra-se 

sobre trecho de vegetação gramíneo-lenhosa e o canteiro de apoio 4 sobre uma área alagada 

no Centro Metropolitano, conforme pode ser visto no Mapa de Área Diretamente Afetada 

(Anexo 2-5 – Volume IV).  

Considerando a fauna terrestre, a principal interferência é a perturbação do habitat natural das 

espécies, causada pela supressão vegetal, movimentação de homens e máquinas, emissão de 

ruídos, etc. Apesar da maioria das espécies registradas serem mais adaptadas a presença 

humana, algumas podem ter sua biologia influenciada pelo aumento das atividades na sua 

área de vida. 

A supressão pode causar declínio de populações faunísticas em função da perda de habita, 

que são consideradas como umas das principais causas de ameaça para a maioria das 

espécies da Mata Atlântica (MACHADO et al., 2005), que já encontra-se altamente 

fragmentada e muitas de suas espécies endêmicas estão ameaçadas de extinção. Os anfíbios, 

répteis e filhotes de aves, em razão da baixa mobilidade, são mais vulneráveis aos impactos 

ambientais supracitados. Espécies especialistas quanto à dieta ou utilização de habitats 
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(dependentes de ambientes úmidos e matas ciliares) geralmente são mais impactadas quando 

comparadas com espécies generalistas.  

As principais interferências do Projeto, em função da execução da dragagem, sobre a fauna 

aquática são o aumento da turbidez, a diminuição do Oxigênio Dissolvido (OD) e a liberação de 

gases tóxicos, causado pela retirada do sedimento durante as dragagens. A liberação dos 

gases nas lagoas de Jacarepaguá, Camorim e Marapendi (que possuem pouca circulação e 

lenta renovação de suas águas) pode ocasionar a perda de biodiversidade, para espécies de 

peixes e invertebrados. Seus efeitos nocivos à fauna aquática podem ser maiores se as 

dragagens ocorrerem nas marés de sizígia vazante, quando há menos água no sistema; e nos 

dias de maior temperatura, quando há menor fixação de oxigênio na água. 

Muitos autores citam a presença de gases tóxicos nas lagoas costeiras do Rio de Janeiro, 

como: sulfídrico (H2S), carbônico (CO2) ou metano (CH4). Oliveira et al. (1959) relatou os 

elevados níveis de H2S na lagoa do Camorim, após uma grande mortandade de peixes. Os 

autores também citam que o fenômeno da mortandade de peixes ocorreu nos três anos 

anteriores àquele da realização do estudo, mostrando que o fato era comum, mesmo antes do 

processo de urbanização e industrialização do bairro. Segundo os autores, sob os sedimentos 

do fundo das lagoas costeiras existem bolsões de mobilização hidrotermal e formação de 

gases termais, de origem abiogênica. Esta conjugação de características geológicas e 

geofísicas locais permite a geração de gases, de origem térmica (sulfídrico, metano e dióxido 

de carbono), nas camadas crustais. A exalação desses gases pode alcançar o embasamento 

subjacente da lagoa, formando bolsões abaixo do lodo, que vem à tona quando ocorre o 

cisalhamento do substrato.   

Esses gases, principalmente o gás sulfídrico, reagem com o solo, induzindo a precipitação de 

metais pesados tais como chumbo, cobre, cromo, ferro e níquel. Assim, a presença de metais 

nos sedimentos é considerada uma indicação da ocorrência de reações químicas induzidas 

pelos gases. Os autores ainda citam referências históricas de mortandade de peixes na Lagoa 

Rodrigo de Freitas, como um estudo publicado pelo engenheiro José Torres, em 1980, 

relatando tais eventos no século XVIII. Outros estudos também são citados, como Catanzaro et 

al. (2004), que realizaram sondagens de alta frequência e indicaram a presença de gás nos 

estratos sedimentares da Baía da Guanabara.  

Entretanto, não se pode deixar de considerar todo lançamento de resíduos e de efluentes de 

origem doméstica e industrial no complexo lagunar. Todas essas fontes de poluição orgânica, 
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somadas às características morfológicas dessas lagoas, favorecem o confinamento de suas 

águas e também contribuem sensivelmente para o processo de eutrofização e deterioração das 

condições ambientais deste ecossistema. A decomposição da matéria orgânica provoca o 

consumo parcial ou total do oxigênio dissolvido (OD), utilizado nas reações bioquímicas de 

estabilização, devido à alta demanda bioquímica de oxigênio (DBO). Em caso de prolongados 

períodos de anoxia, pode ocorrer o aparecimento de gases como o CH4 (metano), o H2S (gás 

sulfídrico) e a produção de amônia. 

 

Figura 3.2.2‐5: Mortandade de peixes ocorrida na Lagoa da Tijuca, após uma ressaca do mar associada a ventos fortes, 
causando o cisalhamento do fundo das lagoas e liberando gases tóxicos, de acordo com jornal O Globo. 

Fonte da imagem: Arte do jornal O Globo, Marcelo Carnaval. 

 

 

3.2.3 Levantamento  da  fauna  com  ênfase  na  ictiofauna,  na  área  de  influência  direta  do 

empreendimento,  em  nichos  de  vegetação  e  corredores,  em  unidades  de  conservação  ou  em 

áreas  especialmente  protegidas  por  lei,  que  funcionem  como  possível  rota  migratória  ou 

berçário para espécies existentes 

O levantamento da fauna na área de influência indireta (AII) foi realizado com dados 

secundários (dados disponíveis em bibliografia especializada, como artigos científicos, teses, 

dissertações, relatórios técnicos, etc.); enquanto que nas áreas de influência direta (AID) e 

diretamente afetada (ADA) foi feito com base em dados primários (entrevistas com pescadores) 

para a ictiofauna e dados secundários para a fauna terrestre. 
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 Área de Influência Indireta 

 

O levantamento da fauna terrestre e aquática (com ênfase na ictiofauna) na área de influência 

indireta (AII) do empreendimento reuniu as espécies presentes na bacia hidrográfica de 

Jacarepaguá, incluindo os rios e riachos nas vertentes dos Maciços da Tijuca e da Pedra 

Branca. A bacia hidrográfica possui cerca de 300 km2 de superfície, incluindo 18 bairros da 

Barra e Jacarepaguá, região metropolitana do Rio de Janeiro. A ictiofauna presente nas 

Formações Paludosas da Baixada de Jacarepaguá, nas Lagoas costeiras (Tijuca, 

Jacarepaguá, Marapendi e Camorim) e da Região litorânea é detalhada no subitem “Área de 

Influência Direta e Área Diretamente Afetada”. 

 

Ecossistemas Terrestres 

O primeiro registro sobre as riquezas naturais da Baixada de Jacarepaguá são aqueles feitos 

na década de 1930, por Magalhães Correa (CORREA, 1936). Além de inúmeras aves, são 

citados outros animais da fauna local, como “suçuarana”, “cachorro-do-mato”, “guaxinim”, 

“quati”, “jaguatirica”, “gatos-do-mato”, “lontra”, “irara” e “capivara” (MALLET-RODRIGUES et al., 

2008). No final da década de 1930, Herbert F. Berla, então naturalista do Museu Nacional do 

Rio de Janeiro, iniciou coletas de aves na região que se prolongaram até o final da década de 

1960 (MALLET-RODRIGUES et al., 2008).  

A fauna silvestre terrestre da AII é típica das florestas, restingas e manguezais da Mata 

Atlântica do sudeste do Brasil, com espécies nativas de ambientes florestados e litorâneos. 

Grande parte da comunidade faunística atual é muito influenciada pelos diversos impactos 

ambientais causados pela urbanização da cidade do Rio de Janeiro, como desmatamento, 

poluição das águas, introdução de espécies exóticas etc., embora sejam encontradas áreas na 

Floresta da Tijuca e Pedra Branca em bom estado de conservação.  

Entre os mamíferos da AII se pode citar os marsupias arborícolas gambá Didelphis aurita, 

catita Gracilinanus microtarsus, as cuícas Marmosops incanus e M. paulensis, Monodelphis 

americana e Philander frenatus. A maioria das espécies é noturna e alimentam-se de insetos. 

O quati Nasua nasua e mão-pelada Procyon cancrivorus também são comuns. 
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Os roedores são os pequenos mamíferos mais diversos. Somente poucas espécies do grupo 

como Rattus rattus ou Rattus norvegicus são sinantrópicas. Se pode citar o esquilo Sciurus 

aestuans, os gêneros da família Cricetidae como Akodon, Oryzomys, Oecomys, Nectomys, 

Oligoryzomys, Oxymycterus, Euryoryzomys e Phyllomys. Os primatas são representados pelos 

saguis do gênero Callithrix, macaco-prego Cebusnigritus, sauá Callicebus personatus e bugio 

Alouatta sp.  

Os mamíferos semi-aquáticos são representados pela lontra Lontra longicaudis e a capivara 

Hydrochoerus hydrochaeris, porém estão restritos aos ambientes aquáticos, como os rios, 

córregos ou mesmo canais artificiais.  

São registradas 21 espécies de morcegos, todas comuns da Mata Atlântica. Entre as espécies 

mais frequentes estão Anoura caudifer, Artibeus lituratus, Carollia perspicillata, Desmodus 

rotundus, Phyllostomus hastatus, Glossophaga soricina, Sturnira lilium, Vampyressa pusilla e 

Myotis nigricans (PERACCHI & NOGUEIRA 2010). AGRAR (2011) econtrou como espécies de 

morcego mais frequentes no Parque Nacional da Tijuca Artibeus lituratus, A.fimbriatus, 

Molossus molossus, Sturnira lilium, A. jamaicensis e A. onscurus. Almeida et al. (2008), 

identificaram, na vertente leste do Parque Estadual da Pedra Branca, na Colônia Juliano 

Moreira, 181 espécies de morcegos. 

Esberárd (2003) registrou 40 espécies de morcegos na cidade do Rio de Janeiro, sendo a 

grande maioria da família Phyllostomidae. Segundo o autor apenas duas espécies podem ser 

consideradas muito abundantes na cidade: Artibeus lituratus e Artibeus fimbriatus, duas 

espécies frugívoras. Molossus molossus e Sturnira lilim, espécies insetívora e frugívora 

respectivamente foram consideradas comuns. Dez espécies podem ser consideradas como 

pouco frequentes: Anoura caudifer, A. jamaicensis, C. perspicillata, C. doriae, Desmodus 

rotundus, Glossophaga soricina, Myotis nigricans, Phyllostomus hastatus e P. lineatus. As 

restantes podem ser consideradas como raras com abundâncias relativas muito baixas. 

Segundo dados do EIA/RIMA do Corredor Viário Transolímpico – Transolímpica (MRS, 2012), 

quando foram realizadas amostragens próximo ao Parque Estadual da Pedra Branca e na área 

militar perto do Morro dos Afonsos, a fauna dos habitats terrestres é dominada por espécies 

sinantrópicas das famílias Didelphidae, Dasypodidae, Cricetidae e Muridae. Os roedores 

associados ao homem, como a ratazana (Rattus novergicus), o rato (Rattus rattus) e o 

camundongo (Mus musculus), além do gambá (Didelphis aurita e Didelphis marsupiales) são as 
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espécies mais frequentes. Estão presentes também os morcegos insetívoros como o rabo-de-

rato (Molossus molossus) e o morceguinho-das-casas (Myotis nigricans).  

Oliveira et al. (2012) apud MRS (2012) cita ainda uma lista de 160 espécies de mamíferos, 

sendo 96 marsupiais e 64 roedores registrados no Parque Estadual da Pedra Branca. As 

espécies levantadas de marsupiais foram: Didelphis aurita, Marmosops incanus, Micoureus 

paraguayanus, Metachirus nudicaudatus, Monodelphis americana e Philander frenatus. Entre 

os roedores, os principais foram: Akodon cursor, Oligoryzomys nigripes, Rattus novergicus, 

Rattus rattus, Guerlinguetus ingrami e Sphigurus villosus. 

No Relatório Ambiental Simplificado (RAS) da Transcarioca etapa I (CONCREMAT, 2010), com 

campanha expedita na área alagada que compreende as lagunas de Jacarepaguá e da Laguna 

da Tijuca, foram registradas as seguintes espécies da mastofauna: Callithrix penicillata (mico-

estrela), Lontra longicaudis (lontra), Didelphis aurita (gambá) e Hydrochaeris hydrochaeris 

(capivara). Durante o mesmo estudo, foram realizadas amostragens da fauna no manguezal 

entre a laguna da Barra e a laguna de Jacarepaguá. As espécies de mamíferos encontradas 

foram a lontra Lontra longicaudis e rastros de capivara Hydrochoerus hydrochaeris. A cuita 

Dasyprocta aguti, roedor de porte médio, também foi registrada através de suas pegadas 

encontradas na margem da laguna abaixo do elevado da Av. Ayrton Senna. Pode ser ouvida a 

vocalização característica do sagui Callithrix penicillata, espécie introduzida no estado.  

São citados ainda neste trabalho (CONCREMAT, 2010) os estudos de Dias et al.(2002) para 

quiropterofauna no Parque Estadual da Pedra Branca, onde foi realizado um inventário com 24 

espécies. Dentre estes as espécies com maior abundância encontrada foram os filostomídeos 

Artibeus lituratus, Artibeus fimbriatus e Carollia perspicillata, corroborando com outros estudos 

realizados no local (e.g. BAPTISTA, 2001, ALMEIDA et al., 2007). 

Hosken & Ambiental (2004), que realizaram estudos ambientais para a implantação de 

infraestrutura em áreas da Barra da Tijuca, citam a mastofauna presente em áreas de 

conservação como o Bosque da Barra e a APA de Marapendi. Entre as principais espécies  

estão o mico-estrela Callithrix jacchus, o gato-do-mato Felis yagouarondi, o mão-pelada 

Procyon cancrivorus, o furão Galictis vittata, as cuícas Philander opossum e Marmosa incana, o 

gambá Didelphis masurpialis e os rato-do-mato Oryzomys nigripes, Akodon arviculoides e 

Nectomys sp., entre outros.     
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Mamíferos raros como o muriqui Brachyteles arachnoides, onça parda Puma concolor e veado-

catingueiro Mazama gouazoubira, que outrora possuíam registro nesta região, atualmente são 

muito incomuns ou estão praticamente extintas (MACHADO et al., 2008). 

Algumas espécies estão ameaçadas de extinção (MACHADO et al., 2008) como Leopardus 

tigrinus, Leopardus wiedii, e Leopardus pardali, praticamente restritos aos Parques da Pedra 

Branca e Tijuca. Entre as espécies endêmicas da Mata Atlântica pode citar a catita 

Gracilinanus microtarsus, cuíca Marmosops incanus, gambá Didelphi saurita, ouriço-cacheiro 

Sphiggurus villosus e muitos anfíbios como Hypsiboas albomarginatus, Scinax similis, etc. 

Muitas espécies da mastofauna, principalmente os grandes e médios mamíferos, são 

cinegéticos. Entre elas, pode citar: os felinos do gênero Leopardus, ouriço-cacheiro Sphiggurus 

villosus, paca Cuniculus paca, preá Cavia sp., cutia Dasyprocta leporina, queixada 

Tayassupecari, tapeti Sylvilagus brasiliensis, tatu Cabassous tatouay, tatu-galinha Dasypus 

novemcinctus e tatuí D. septemcinctus. 

Em relação à avifauna, Mallet-Rodrigues et al. (2008) realizaram um estudo sobre a avifauna 

da Baixada de Jacarepaguá e citaram que intensa ocupação humana promoveu alterações 

ambientais, como a redução de habitats e poluição, que causaram profundo efeito sobre as 

populações locais de muitas espécies de aves. A caça e captura também foram outros fatores 

fundamentais para a degradação da avifauna local. Segundo os autores, diversas espécies não 

têm sido mais encontradas na região ou apresentam populações locais extremamente 

escassas: Crypturellus soui, Cairina moschata, Sarkidiornis sylvicola, Jabiru mycteria, 

Pteroglossus aracari, Mimus gilvus, Sporophila spp. e Cyanocompsa brissonii. Juntamente com 

a perda da biodiversidade, pode ser notada a colonização da região por espécies de ambientes 

abertos, consideradas invasoras no estado do Rio de Janeiro, como Bubulcus ibis, Patagioenas 

picazuro, Athene cunicularia, Furnarius figulus, Phacellodomus rufifrons, Fluvicola nengeta e 

Machetornis rixosa.  

Também foi registrada a presença de visitantes de inverno em abundância na região, como 

Turdus amaurochalinus e Tangara peruviana, que utilizam as restingas locais (e em outras 

regiões do litoral fluminense) como as áreas de invernada.  Segundo os autores, por causa da 

supressão dos seus habitats naturais, essas espécies acabam obrigadas a frequentar áreas 

urbanas arborizadas, onde nem sempre sua preservação é garantida ou existem recursos 

alimentares em quantidade e qualidade adequadas (STRANG, 1960). 
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Em um ano de estudo da avifauna do Parque Natural Municipal Chico Mendes, Turdus 

amaurochalinus foi a quarta espécie mais capturada em redes ornitológicas (9% do total de 

capturas), apesar de estar presente na região somente entre abril e outubro (NORONHA et al., 

2005). Gonzaga et al. (2000) encontraram porcentagem de captura de T. amaurochalinus muito 

semelhante em estudo das aves de Barra de Maricá, região dos lagos fluminenses, onde 

também foi considerado visitante de inverno. 

Também são encontradas muitas espécies de aves marinhas, como fragatas e gaivotas; e 

espécies migrantes, como o trinta-réis. Muitos autores citam a importância do Parque Natural 

Municipal Chico Mendes para as espécies de aves migrantes, tanto do sul quanto do norte do 

continente. Segundo Rossi-Wongtschowski et al. (2006), a região Sudeste-Sul brasileira 

constitui importante área de alimentação para espécies de aves provenientes de ilhas do 

Atlântico sul-central, da região subantártica, da região da Nova Zelândia e ainda do Hemisfério 

Norte.  

De acordo com Mallet-Rodrigues et al. (2008), existe registro bibliográfico para as espécies 

migratórias na baixada de Jacarepaguá e na Baía de Guanabara, como a águia-pescadora 

(Pandion haliaetus) e a maracanã-pequena, Diopsittaca nobilis. Outras espécies migratórias 

presentes na bacia de Jacarepaguá são: a pequena batuíra de bando (Charandrius 

semipalmatus) e o maçarico-pintado (Actitis macularia). 

O EIA/RIMA do Corredor Viário Transolímpico – Transolímpica (MRS, 2012) cita que algumas 

espécies registradas na área de estudo se destacam pela expansão de sua distribuição 

original, tornando-se invasoras no estado do Rio de Janeiro como a caturrita (Myiopsitta 

monachus), o tucanuçu (Ramphastos toco), o casaca-de-couro-da-lama (Furnarius figulus), a 

lavadeira-mascarada (Fluvicola nengeta) entre outras. Algumas apresentam ocorrência 

geograficamente limitada, podendo ser comum, ou não, na área de ocorrência, essas são 

chamadas espécies de ocorrência restrita como, por exemplo, o inhambu-chintã (Crypturellus 

tataupa), a paturi-preta (Netta erythrophthalma), a biguatinga (Anhinga anhinga), o savacu-de-

coroa (Nyctanassa violacea), a garça-azul (Egretta caerulea) entre outras. 

Ainda segundo o EIA/RIMA do Corredor Viário Transolímpico – Transolímpica (MRS, 2012), o 

total de aves registradas para o Parque Nacional da Tijuca foram de 198 espécies florestais, e 

no Parque Estadual da Pedra Branca foi de 188 espécies de aves. De acordo com Machado et. 

al, (2008) apud ICMBio (2011), para o Parque Nacional da Tijuca as seguintes espécies são 
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ameçadas de extinção: Leucopternis lacernulatus, Myrmotherula urosticta, Pyrrhura cruentat, 

Sporophila frontali, Touit melanonotu (MACIEL, 2009). 

O levantamento de fauna realizado no EIA das obras de expansão da linha 4 do Metrô foi feito 

através de observações diretas (nas encostas da Serra da Carioca, incluindo parte do Parque 

Nacional da Tijuca e áreas florestadas urbanas) e de levantamentos bibliográficos (AGRAR 

2011).Algumas espécies de aves foram destacadas, como por exemplo, as espécies 

endêmicas: a jacupemba (Penelope superciliares), o pica-pau-de-testa-pintada (Veniliornis 

maculifrons), o tangarazinho (Ilicura militaris), a choca-de-sooretama (Thamnophilus 

ambiguus), a choquinha-estrelada (Myrmotherula gularis) e o tiê-sangue (Ramphocelus 

brasilus). 

Ainda sobre o mesmo estudo (AGRAR, 2011),  entre as espécies mais comuns estão Ardea 

alba (garça-branca-grande), Egretta thula (garça-branca-pequena), Penelope superciliaris 

(jacupemba), Vanellus chilensis (quero-quero), Eupetomena macroura (tesourão), Thalurania 

glaucopis (tesourinha-da-mata), Ceryle torquata (martim-pescador-grande), Ramphastos 

vitellinus (tucano-de-bico-preto), Pitangus sulphuratus (bem-te-vi) e Chiroxiphia caudata 

(tangará-dançador). Muitos têm permanência periódica, pois migram no inverno, como por 

exemplo, balança-rabo-rajado (Ramphodon naevius), beija-flor-verde-do-peito-azul (Amazilia 

lactea), estrela-verde-da-mata (Clutolaema rubricauda), rabo-branco-da-mata (Phaethornis 

eurynome) e rabo-branco-pequeno-da-mata (Phaethornis squalidus). 

No Relatório Ambiental Simplificado (RAS) da Transcarioca etapa I (CONCREMAT, 2010), foi 

uilizado os estudos de Mallet-Rodrigues et al. (2008) sobre as aves de quatro regiões da 

baixada de Jacarepaguá, onde se pode destacar o Parque Natural Municipal Arruda Câmara 

ou “Bosque da Barra”. Nesse estudo, o autor encontrou 176 espécies, correspondendo a 

63,5% da avifauna conhecida para a região.  

Estudos ambientais realizados para a implantação de infra-estrutura em áreas da Barra da 

Tijuca indicam a presença de aves comuns de restingas - principalmente em áreas mais 

conservadas como o Bosque da Barra e a APA de Marapendi - como o sabiá-da-praia Mimus 

gilvus, o tie-sangue Ramphocellus bresilius, as saíras Tangara peruviana e Tangara cayana, as 

garças Casmerodius albus e Egretta thula, o biguá Phalacrocorax olivaceus, as marrecas 

Dendrocygna viduata e Amazonetta brasiliensis, os gaviões Rupomis magnirostris e 

Buteogallus meridionalis, a saracura-três-potes Aramides cajanea, o jaçanã Jacana jaçanã, a 

rolinha Columbina minuta, o tiziu Volatinia jacarina, a lavadeira-mascarada Fluvicola nengeta e 
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o garibaldi Agelaius ruficapillus (HOSKEN & AMBIENTAL, 2004). Os autores também citam que 

a APA de Marapendi é área de repouso para muitas espécies de aves migratórias como a 

batuíra Charadius semipalmatus, o maçarico Tringa flavipes e o trinta-réis Sterna hirundinacea. 

A herpetofauna na Mata Atlântica destaca-se como um dos grupos que contêm maior 

diversidade, apresentando várias formas endêmicas. Essa considerável riqueza é atribuída, 

dentre outros, ao elevado índice pluviométrico, à alta diversidade estrutural de habitats 

arbóreos e à disponibilidade de ambientes úmidos. Grupos filogenéticos inteiros estão restritos 

à Mata Atlântica, como é o caso da Família Brachycephalidae, considerada como endêmica 

desta formação. 

Os principais representantes da anurofauna (sapos, rãs e pererecas) pertencem a gêneros 

comuns à Mata Atlântica, entre eles podemos citar Ischnocnema, Rhinella, Dendropsophus, 

Hypsiboas, Phyllomedusa, Scinax, Leptodactylus e Physalaemus. O predomínio de espécies 

da família Hylidae é comum em todas as localidades neotropicais (DUELLMAN, 1999). A 

maioria das espécies está associada a ambientes de floresta, como Ischnocnema sp., que 

apresenta desenvolvimento direto de ovos depositados na serrapilheira (MCDIARMID & ALTIG, 

1999). Muitas espécies de sapos, rãs e pererecas são tolerantes a presença humana, e podem 

viver em ambientes urbanos.  

As serpentes registradas no Complexo Lagunar de Jacarepaguá estão quase todas restritas as 

áreas mais florestadas, como a jibóia Boa constrictor, dormideira Sibynomorphus neuwiedi, as 

cobras-cipó do gênero Chironius, caninana Spilotes pullatus, cobra-coral Micrurus corallinus, 

cobra-d’água Liophis miliaris, cobra-verde Philodryas olfersii, a jararaca Bothropoides jararaca, 

etc. (ROCHA et al. 2003).  

Os lagartos registrados na literatura (ROCHA et al., 2003) para a região são a lagartixa-da-

mata Gymnodactylus darwinii, camaleão Enyalius brasiliensis, teiú Tupinambis merianae, bico-

doce Ameiva ameiva, lagartinho Cnemidophorus sp., o calango Tropidurus torquatus etc. Os 

testudíneos são encontrados em áreas de corredeiras, como o cágado-de-hoge Mesoclemmys 

hogei e cágado-da-serra Hydromedusa maximiliani. A região possui uma grande população de 

jacarés-de-papo-amarelo Caiman latirostris que habitam as lagoas costeiras.  

Sondotécnica (1998) levantou a herpetofauna na Bacia de Jacarepaguá e registrou os répteis: 

jararaca (Bothrops jararaca), o jararacuçu (Bothrops jararacussu), a jibóia (Boa constrictor), o 
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teiú (Tupinambis teguixim), a ameiva (Ameiva ameiva) além de pererecas (Hyla spp.,  

Phylomedusa spp. e outras). 

No Relatório Ambiental Simplificado (RAS) do empreendimento Transcarioca etapa II 

(CONSÓRCIO LOGIT/JDS/PROJCONSULT, 2011) são registrados na cidade do Rio de 

Janeiro os lagartos Tropidurus torquatus (Tropiduridae), Ameiva ameiva (Teiidae) e o exótico 

Hemidactylus mabouia (Gekkonidae). Além disso, foi avistado uma jibóia Boa constrictor 

(Boiidae) dentro da área do Jardim de Burle Marx. 

Hosken & Ambiental (2004) realizaram estudos ambientais para a implantação de infraestrutura 

em áreas da Barra da Tijuca e registraram a presença de espécies da herpetofauna na APA de 

Marapendi como o jacaré-do-papo-amarelo Caiman latirostris, o calango-da-cauda-verde 

Cnemidophorus ocellifer, serpentes como Philodryas patagoniensis e Boa constrictor, além da 

ameaçada de extinção lagartixa-da-praia Liolaemus lutzae. 

Segundo Machado et al. (2008) Liolaemus lutzae distribuía-se pelas áreas de praia e dunas de 

restinga do Estado do Rio de Janeiro, cobertas por vegetação herbáceo-arbustiva, desde a 

restinga da Marambaia até as restingas do município de Cabo Frio. Contudo, em várias áreas 

de restinga, a espécie foi erradicada pela alteração e/ou destruição do hábitat, como na  

Prainha, Praia da Macumba, extenso trecho da Barra da Tijuca, Barra Nova (Saquarema) e 

Praia dos Anjos (Arraial do Cabo). Na localidade-tipo da espécie (Recreio dos Bandeirantes, no 

município do Rio de Janeiro), a espécie já não mais ocorre, tendo em vista as alterações locais 

do hábitat (remoção da vegetação herbácea de praia para a construção de via litorânea e 

calçamento e pisoteio da vegetação por banhistas).     

Também são citadas na APA de Marapendi (HOSKEN & AMBIENTAL 2004) a presença dos 

anuros Aparasphedon brunoi e Trachycephalus nigromaculatus. A perereca Xenohyla truncata 

vive dentro de bromélias e é considerado endêmico das restingas do estado de Itaguaí até 

Maricá, incluindo a cidade do Rio de Janeiro.  

 

Ecossistemas Aquáticos 

 
Um dos primeiros trabalhos sobre a fauna dos rios, lagunas e alagados da baixada litorânea de 

Jacarepaguá, assim como a atividade de pesca existente na época, foi escrito por Correa 

(1936) que descreve detalhadamente a região, denominada de "sertão carioca". Estudos 
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específicos sobre a comunidade de peixes do Complexo Lagunar de Jacarepaguá tiveram 

início com Travassos (1954, 1955), sobre a taxonomia e a morfologia de algumas espécies de 

peixes Characidae (Spintherobolus broccae e Deuterodon pedri); e Oliveira et al. (1959) 

estudaram as condições hidrológicas da lagoa do Camorim após uma mortandade de peixes. 

Lamego (1974) também retratou a biota local e sua influência sobre o processo de ocupação 

da baixada. 

Dados sobre a ictiofauna das lagunas da baixada foram publicados por Volcker & Andreata 

(1982), Barroso (1989) e Andreata et al. (1990; 1992). Os rios e ecossistemas paludais da 

bacia foram estudados por Bizerril & Araújo (1993); e Andreata & Marca (1993) estudaram os 

rios, riachos e lagos do Parque Nacional da Floresta da Tijuca, muitos dos quais associados à 

baixada de Jacarepaguá. Bizerril (1996) apresentou uma síntese geral da biodiversidade dos 

ecossistemas aquáticos da baixada de Jacarepaguá, indicando áreas com maior sensibilidade 

ambiental a novas intervenções antrópicas. Sondotécnica (1998) realizou um diagnóstico do 

meio biótico como parte integrante do Estudo de Impacto Ambiental do Projeto de 

Recuperação Ambiental da Macrobacia de Jacarepaguá. Bizerril & Primo (2001) escreveram 

sobre os peixes do estado do Rio de Janeiro. 

A Bacia de Jacarepaguá se notabiliza por reunir elevada diversidade de ambientes aquáticos, 

com rios, alagados e lagoas. Esta heterogeneidade de habitats geralmente é responsável por 

uma fauna aquática diversificada, o que pode ser atestado pelos topônimos conferidos aos rios 

e às lagoas da região, como Canal das Piabas, Camorim (derivado de Camori, robalo) e 

Jacarepaguá (baixada dos jacarés) (MACIEL & MAGNANINI, 1989). 

Estão registradas na bacia de drenagem da baixada de Jacarepaguá 89 espécies de peixes. 

Desse total, mais de 60% são marinhas e estuarinas, e suportam grande variação de 

salinidade (BIZERRIL & PRIMO, 2001). As espécies de peixes encontradas na bacia são 

comuns da Mata Atlântica do sudeste do Brasil, com influência marinha das lagoas costeiras. 

Em termos de composição geral da ictiofauna, observa-se na AII a presença de quatro 

ictiocenoses distintas, cada uma adaptada às características físicas e biológicas do seu 

respectivo ambiente: I) Rios e riachos do Maciço da Pedra Branca e Tijuca; II) Formações 

Paludosas; III) Lagoas costeiras e IV) Região litorânea. Os componentes II a IV fazem parte da 

Área de Influência Direta e Diretamente Afetada do Projeto e foram detalhados no subitem 

correspondente. 
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A ictiofauna da AII sofre muita influência antrópica, como a introdução de espécies exóticas, 

pesca predatória e impactos ambientais como a sedimentação das lagoas e lançamento de 

esgoto doméstico e industrial. Toda a área da bacia é muito urbanizada, localizada dentro da 

área metropolitana da cidade do Rio de Janeiro. A urbanização da região se deu especialmente 

a partir da década de 1970, quando grandes obras como a construção da estrada Lagoa-Barra 

e a estrada da Grota Funda passaram a comunicar definitivamente a Baixada de Jacarepaguá 

ao restante da cidade, valorizando os terrenos e proporcionando o processo de especulação 

imobiliária (BIZERRIL & PRIMO, 2001). 

Com relação à frequência de ocorrência, as Lagoas da Tijuca, Marapendi e de Jacarepaguá 

não exibem, na região da Baixada de Jacarepaguá, espécies eocenas, embora exibam grupos 

preferentes (DAJOZ, 1983). Os alagados temporários apresentam uma espécie dependente 

(Leptolebias minimus), as cabeceiras possuem cinco espécies (Trichomycterus sp., 

Neoplecostomus microps, Schizolecis guntheri e Corydoras barbatus) e as baixadas fluviais 

três espécies eocenas (Pimelodella lateristriga, Parotocinclus maculidauda e Microlepidogaster 

notatus).  

Embora não se observe espécies endêmicas, pode-se afirmar que, de um modo geral, os 

grupos presentes no alto curso dos rios que drenam a bacia são táxons com elevado grau de 

endemismo em termos locais, visto que muitos, tais como Trichomycterus sp., N. microps, S. 

guntheri e Characidium sp., que apresentam distribuição restrita as partes superiores dos rios. 

Nas áreas de remansos, embora se evidencie maior riqueza de espécies, há 

concomitantemente, o predomínio de grupos euritópicos que, por conseguinte, ocupam 

inúmeros biótopos na região. Estes aspectos, bem exemplificados em Hoplias malabaricus 

(traíra), Poecilia vivipara, Phallopthychus januarius, Jenynsia multidentata (barrigudinhos), 

Geophagus brasiliensis (caraúna), dentre outros, contribui para a perpetuação dos mesmos, 

inclusive em sistemas fortemente antropizados. 

 

 

Os rios e riachos 

Os rios e riachos associado às lagoas caracterizam-se por apresentarem pequena dimensão, 

baixa densidade de drenagem e reduzidas hierarquias fluviais. A configuração geral dos 

ecossistemas fluviais é bastante homogênea, observando-se o predomínio de rios com forte 
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declividade no curso superior seguida imediatamente por um pequeno trecho que corre sobre 

as baixadas flúvio-marinhas, como o Rio Camorim e Fundo/ Anil. São sistemas fluviais sujeitos 

a um regime torrencial e a flutuações ambientais derivadas de eventos estocásticos. São 

marcados pela presença de espécies com alta valência ecológica, quer seja às variações nas 

condições gerais do ecossistema, quer seja na obtenção e uso de recursos tróficos (PAYNE, 

1986; LOWE-MCCONNEL, 1995).  

Uma das principais características dos rios e riachos é a péssima qualidade ambiental que 

estes assumem a partir da baixada de Jacarepaguá, a jusante e fora dos limites das Unidades 

de Conservação. Notadamente nos sistemas Arroio Pavuna e Fundo/Anil, que drenam grande 

parte do bairro de Jacarepaguá, pode ser observado que os corpos hídricos sofrem muitos 

impactos ambientais como retilinização das suas margens, poluição por esgoto doméstico e 

industrial, sedimentação excessiva, etc. 

Segundo o Relatório Ambiental Simplificado (RAS) da Transcarioca etapa I (CONCREMAT, 

2010), o Maciço da Pedra Branca teve a sua ictiofauna estudada recentemente por GOMES 

(2006), que documentou 43 espécies. 

Bizerril & Primo (2001) verificaram na bacia hidrográfica de Jacarepaguá o predomínio de 

espécies com alta ou média tolerância às alterações ambientais, principalmente na área de 

baixada, como a traíra (Hoplias malabaricus), morobá (Hoplerythrinus unitaeniatus), lambaris 

(Hyphessobrycon reticulatus, H. bifasciatus), tamboatá (Callichthys callichthys), jundiá 

(Rhamdia sp.), cascudo (Hypostomus punctatus), barrigudinhos (Poecilia vivipara, P. reticulata, 

Phalloptychus januarius, Jenynsia multidentata), mussum (Synbranchus marmoratus), tilápia 

(Tilapia rendalli) e acará (Geophagus brasiliensis). 

A presença de espécies com baixa tolerância, ou seja, bons indicadores biológicos, também 

são registrados. Podendo se citar o canivete (Characidium sp.), bagre (Acentronichthys leptos), 

cambeva (Trichomycterus sp.), cascudinhos (Neoplecostomus microps e Schizolecis guntheri), 

que ocorrem preferencialmente nas cabeceiras, em áreas de corredeiras (BIZERRIL & PRIMO, 

2001). 

Segundo o estudo realizado pela Sondotécnica (1998), o rio Camorim possui boas condições 

ao longo de todo seu curso, onde se pode encontrar caranguejos (Trichodactylus sp.) e pitus 

(Macrobrachium olfersi, Macrobracium potiuna, Macrobrachium ihering) muito abundantes 

nestes locais. Em seu alto curso, o rio Camorim encontra-se barrado desde 1908, formando 
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uma represa de mesmo nome. Nela e em seus tributários, pode-se observar uma amostra 

expressiva da ictiofauna nativa da bacia de Jacarepaguá, como lambaris (Astyanax sp., 

Deuterodon pedri), canivete Characidium interruptum, tuviras (Gymnotus carapo, G. 

pantherinus) e cascudinhos (Parotocinclus maculicauda; Schizolecis guntheri). O autor também 

cita os ciclídeos (Geophagus brasiliensis; Tilapia rendalli), bagres pimelodídeos (Rhamdia sp.), 

calictídeos (Corydoras barbatus; Callichthys callichthys) e tricomicterídeos (Trichomycterus 

sp.). 

Composições ictiofaunísticas diversificadas, como a verificada na bacia do Camorim, são 

atualmente raras nos rios da bacia de Jacarepaguá, podendo ser ainda evidenciadas na bacia 

do rio Paineira, embora este sistema venha sendo rapidamente alterado, especialmente pelo 

lançamento de efluentes domésticos. Estudos da FEEMA (1989) revelaram que, no trecho do 

Baixo Camorim, o sistema pode ser classificado como moderadamente contaminado e poluído. 

Próximo ao Riocentro, contudo, a biota mostra-se pobre, constituída de grandes quantidades 

de Aylacostoma sp., um molusco tolerante à poluição, e da resistente Poecilia reticulata. 

Entretanto, o rio Arroio Fundo - principal contribuinte do rio Anil, com um trecho fluvial de 

baixada mais amplo que o Camorim (aspecto que deveria contribuir para uma maior riqueza de 

espécies), possui ictiofauna menos diversificada que o anterior. A forte ocupação urbana ao 

longo de praticamente toda a baixada fluvial deste rio atua como forte limitante ao pleno 

desenvolvimento da biota aquática local, que se restringe aos resistentes poecilídeos Poecilia 

vivipara, Phallopthychus januarius e Jenynsia multidentata. 

FEEMA (1989) que realizou estudos no alto curso do rio Grande (importante afluente do 

sistema Funil/ Anil), identificou a presença de uma grande quantidade de organismos sensíveis 

a poluição como peixes (cambeva ou Trichomycterus sp.), diversos invertebrados (i.e., 

Mortiella sp., Atopsyche sp., Triplectides sp., Smicridea sp., Notonectidae, Leptoceridae, 

Macrobrachium sp., Tricodactylus sp., dentre outros) e algas (Chantrancia sp. e Hildebrandia 

rivularis). Segundo autor, a presença dessas espécies permite classificar a área como não 

poluída, que reforça a alta sensibilidade ambiental da área. Todavia essa característica não 

pode ser observada a jusante do riacho, com espécies típicas de ambientes impactados, onde 

o barrigudinho (Poecilia reticulata), bactérias como Spherotilus natans e invertebrados como 

Aylacostoma sp. e Chironomus thumni, mostram-se dominantes. 

O rio Cachoeira, que nasce na Floresta da Tijuca, se destaca por apresentar no seu curso 

superior, uma fauna mais diversificada, contudo, as condições gerais que classificam o 
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ambiente como poluído (FEEMA, 1989), se perpetuam ao longo do perfil longitudinal à exceção 

da área próxima ao Açude da Solidão, onde a presença de Trichodactylus fluviatilis, 

Macrobrachium ihering, larvas de diversos insetos sensíveis (Gomphidae, Hidroptilidae, dentre 

outros) denotam melhor qualidade ambiental. 

Os sistemas fluviais situados a oeste da AII, na região das Vargens, caracterizam-se pela 

presença de canais artificiais que drenam terrenos alagadiços, onde o solo, rico em compostos 

húmicos, confere coloração amarronzada a suas águas. Os canais artificiais do Cortado e o 

canal de Sernambetiba, apresentam condições fortemente estuarinas. Densos aglomerados de 

macrófitas são comuns, destacando-se a taboa (Typha domingensis) e a baronesa (Eichornia 

crassipes) como as mais abundantes (FEEMA, 1989). 

No Canal da Sernambetiba, rios Portela e Marinho podem-se observar pequenos peixes, como 

os barrigudinhos (Phalloceros caudimaculatus, Poecilia vivipara, Phallopthychus januarius e 

Jenynsia lineata) e lambaris (Hyphessobrycon bifasciatus, H. reticulatus e Astyanax sp.), 

abundantes nestas águas. Também são comuns as traíras (Hoplias malabaricus), cascudos 

(Hypostomus punctatus), ciclídeos (Geophagus brasiliensis e Tilapia renadalli); e as eurihalinas 

taínhas (Mugil liza), paratis (Mugil curema) e robalos (Centropomus parallelus). (FEEMA, 1989)  

Uma situação característica é a apresentada pelos canais que cortam a baixada em sua porção 

mais interna (Canais do Cortado e sistemas associados), todos fortemente eutrofizados, como 

pode ser constatado pela densa cobertura de macrófitas flutuantes, dentre os quais a baronesa 

(Eichornia crassipes e E. azurea), espécies dominantes. Nestes sistemas, a vegetação, embora 

constitua um eficiente filtro biológico que retêm diversos poluentes, especialmente metais 

pesados, pode gerar impactos diversos sobre os biótopos locais, como diminuir o fluxo de água 

em canais e rios; aumentar a evaporação; impedir a penetração de luz e atuar como viveiros de 

vetores de patogenias diversas (KISSMANN, 1991). 

Estes aspectos citados acima, associados à poluição das águas, determinam a sobrevivência 

de uma ictiofauna pouco diversificada, dominada por espécies generalistas como os 

barrigudinhos (Poecilia vivipara, Phalopthychus januarius), acarás (Geophagus brasiliensis) e 

tilápias (Tilapia rendalli). Nas partes mais rasas e sem cobertura vegetal, podem ser 

evidenciados cardumes de lambaris (Hyphessobrycon bifasciatus e H. reticulatus). Este 

conjunto de peixes está associado a uma fauna de invertebrados na qual o pitu (Palaemon 

pandaliformis), percevejos d’água (Belostomidae) e outros Hemiptera (i.e., Nepidae, Gerridae, 
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Notonectidae), coleópetos (Hydrophilidae) e odonatas (Libellulidae, Coenagrionidae e 

Aeshinidae), mostram-se frequentes. 

 

 
Figura 3.2.3‐1: Riacho típico da Mata Atlântica dos Maciços da Pedra Branca e Tijuca. 

 

 

 

 

Figura 3.2.3‐2: Arroio Fundo/ Anil nas proximidades da lagoa do Camorim, após drenar a região da Baixada de Jacarepaguá. 

Fonte: Arte do jornal O Globo, Custódio Coimbra. 
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Zona Litorânea 
 

As zonas costeiras são áreas de transição ecológica que desempenham um importante papel 

de ligação entre ecossistemas terrestres e marinhos, possibilitando trocas genéticas e de 

biomassa, caracterizando-as como ambientes dinâmicos e biologicamente diversificados. 

Habitats costeiros estão expostos a processos marinhos e terrestres, que por sua vez 

influenciam nas suas características estruturais, afetando em última instância os padrões de 

distribuição das comunidades de peixes (NERO & SEALEY, 2006). As elevadas concentrações 

de nutrientes, a presença de gradientes termo-halinos e o fornecimento de abrigo para 

reprodução, além do suporte à alimentação inicial de um grande número de espécies, são 

alguns dos fatores que atraem para as zonas costeiras a atenção quanto à conservação de 

recursos naturais e a manutenção da biodiversidade (LEVINTON, 1982; LIVINGSTON, 2002). 

Vasconcellos et al. (2004) estudaram os peixes das praias da cidade do Rio de janeiro e 

registraram 38 espécies distribuídas em 22 famílias, sendo em sua grande maioria juvenis ou 

indivíduos de pequeno porte. As famílias Clupeidae, Carangidae e Sciaenidae representaram 

79% do número total de indivíduos e 61% da biomassa total de peixes capturados. Entre as 

mais abundantes podemos citar as espécies sardinha Harengula clupeola, pampo Trachinotus 

carolinus e corvina-riscada Umbrina coroides. Outras espécies foram registradas, porém 

tiveram menos representatividade: Anchoa lyoleps, Atherinella brasiliensis, Trachinotus goodei, 

Diplodus argenteus, Sardinella brasiliensis, Pomadasys corvinaeformis, Menticirrhus littoralis e 

Pomatomus saltator.  

Segundo os autores citados acima, o grau de exposição às ondas foi determinante na estrutura 

da comunidade ictiofaunística da zona de arrebentação nas praias arenosas do município do 

Rio de Janeiro, com as zonas abrigadas representando habitats de maior abundância, 

biomassa e riqueza de espécies. De acordo com Mcfarland (1963), a maior riqueza de espécies 

nas zonas abrigadas de áreas de arrebentação está associada ao fato da maioria das espécies 

de peixes serem planctófagas. Adicionalmente, Cushing (1975) reportou que existe uma 

relação entre a disponibilidade de alimento e a riqueza de espécies, com o aumento na 

quantidade de alimento favorecendo a maior especialização alimentar por parte das espécies 

e, consequentemente, uma maior repartição dos recursos.  
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 Área de Influência Direta/ Área Diretamente Afetada 

 

A fauna terrestre e aquática da Área de Influência Direta e Diretamente Afetada (AID/ADA) está 

representada pelas espécies encontradas na parte baixa da Bacia de Jacarepaguá (Baixada de 

Jacarepaguá) e pelas que ocorrem nas lagoas de Jacarepaguá, Tijuca, Camorim e Marapendi, 

incluindo a região paludosa do seu entorno. Também estão presentes diversas espécies de 

peixes marinhos e estuarinos, anfíbios, jacarés, aves e mamíferos semi-aquáticos. Os 

componentes aos quais está associada a biota aquática identificada na AID/ADA são as 

Formações Paludosas, Lagoas Costeiras e Região Litorânea. 

Para a ictiofauna foi realizada visita a campo, quando foram feitas entrevistas com pescadores 

locais e em estabelecimentos comerciais de pescado as margens da lagoa, com objetivo 

complementar o diagnóstico da ictiofauna da Área de Influência Direta e Área Diretamente 

Afetada pelo empreendimento. 

 

Ecossistemas Terrestres 

Na planície, devido ao posicionamento do lençol freático próximo a superfície e à rede 

dentrítica de drenagem, havia o predomínio da floresta ombrófila densa de terras baixas ou 

mata paludosa de planície, caracterizada pelo solo orgânico tipo turfa, periodicamente ou 

permanentemente encharcado de água doce, ocupando as planícies fluvio‐lacustres, sem 

influência das marés. Este tipo de floresta praticamente não é mais encontrado, restando 

poucos remanescentes no entorno das lagoas do Camorim, Tijuca e Jacarepaguá. 

Nas margens das lagoas e canais (também denominadas matas riparianas), sem influência 

marinha, ocorrem vastos banhados, ou brejos, que se estendem ao lado da mata paludosa. 

Nestes predominam a taboa (Thypha sp.), o piri (Cyperus giganteus), o lírio‐do‐brejo 

(Hedychium coronarium), assim como gramíneas, ciperáceas, aráceas, gêneros Anthurium e 

Phyllodendrum, bromélias e plantas aquáticas como as ninfeáceas. Na parte sul da planície, 

entre a Avenida das Américas e a praia, ocorre um mosaico vegetacional com diversas 

tipologias de restinga.  

Nas áreas onde os solos estão sujeitos à saturação hídrica durante praticamente todo o tempo, 

mesmo nos períodos menos chuvosos, é possível a ocorrência de dois tipos de ecossistemas: 

os manguezais, normalmente onde há gradações para áreas mais salinas e formações 



 

A serviço de 

  

 

 

Relatório Ambiental Simplificado das Obras de Recuperação Ambiental do Complexo Lagunar de Jacarepaguá 
Capítulo III – Diagnóstico Ambiental da Área de Influência 
Revisão 00 

III-285 

arbóreas e arbustivas nos locais com substrato arenoso de melhor drenagem. A vegetação de 

mangue ocorre em trechos ao longo das lagoas e é composta principalmente pelo mangue 

vermelho (Rizhophora mangle), que é predominante. 

O autor Magalhães Correa, em seu livro “O Sertão Carioca” (1932) que trata da Baixada de 

Jacarepaguá, relata a existência de uma fauna riquíssima onde eram encontradas nas lagoas 

aves como garças, socós, maçaricos, marrequinhas, irerês, frangos d’água e saracurunas. 

Algumas dessas espécies ainda são observadas, como o caso do jacaré‐de‐papo‐amarelo, que 

ocorre na AID do empreendimento e é particularmente abundante nas lagoas do Parque Chico 

Mendes e no Canal das Tachas, no Recreio dos Bandeirantes, áreas adjacentes à AID.   

As espécies registradas na AID/ADA do empreendimento são comuns da Mata Atlântica, 

típicas de restingas e mangues do sudeste do Brasil. Devido a forte pressão antrópica, muitas 

espécies exóticas e tolerantes a presença humana foram observadas. A expansão urbana da 

cidade do Rio de Janeiro atua como um forte agente controlador das populações, já que é 

responsável por grande parte dos impactos à fauna silvestre da área de estudo, principalmente 

no que diz respeito à supressão ou degradação dos habitats naturais das espécies.      

 Entre os mamíferos que podem ser encontrados na região paludosa do seu entorno pode se 

citar alguns poucos arborícolas como gambá Didelphis aurita, catita Gracilinanus microtarsus e 

cuíca-de-quatro-olhos Philander frenatus, principalmente nas áreas de restinga com árvores de 

maior porte. Espécies de saguis do gênero Callithrix e morcegos como Anoura caudifer, 

Carollia perspicillata e Artibeus lituratus também podem ser encontrados nas áreas mais 

florestadas, além dos roedores dos gêneros Akodon, Oryzomys e Nectomys. Mamíferos de 

maior porte como cachorro-do-mato Cerdocyon thous e felinos Leopardus são incomuns, pois 

necessitam de grandes áreas de vida. Entre as mais comuns pode se citar as capivaras 

Hydrochoerus hydrochaeris e lontras Lontra longicaudis, que podem ser encontradas nas 

lagoas, rios e canais (ROCHA et al., 2003). 

A avifauna está representada por espécies comuns das restingas, como caracará Caracara 

plancus, carrapateiro Milvago chimachima, alma-de-gato Piaya cayana, anu-preto Crotophaga 

ani, anu-branco Guira guira, maitaca-verde Pionus maximiliani, pica-pau-do-campo Colaptes 

campestris, pica-pau-anão-barrado Picumnus cirratus, canário-da-terra-verdadeiro Sicalis 

flaveola, sanhaçu-cinzento Tangara sayaca, saíra-sete-cores Tangara seledon, sabiá-do-

campo Mimus saturninus, sabiá-barranco Turdus leucomelas, bem-te-vi Pitangus sulphuratus, 
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lavadeira-mascarada Fluvicola nengeta, andorinha-pequena-de-casa Pygochelidon cyanoleuca, 

andorinha-de-bando Hirundo rustica, entre outras (MALLET-RODRIGUES et al. 2009). 

Aves aquáticas ou que vivem associado a estes ambientes são muito frequentes nos 

manguezais da área de estudo, como biguá Phalacrocorax brasilianus, socozinho Butorides 

striata, savacu Nycticorax nycticorax, irerê Dendrocygna viduata, pé-vermelho Amazonetta 

brasiliensis, martim-pescador-verde Chloroceryle amazona, martim-pescador-pequeno 

Chloroceryle americana, jaçanã Jacana jacana etc. Diferentes espécies de garças também são 

comuns em manguezais, como garça-vaqueira Bubulcus íbis, garça-branca-grande Ardea alba, 

maria-faceira Syrigma sibilatrix e garça-branca-pequena Egretta thula; além do colhereiro 

Platalea ajaja, figuinha-do-mangue Conirostrum bicolor e saracura-do-mangue Aramides 

manglee, que também podem ocorrer nas margens das lagoas (MALLET-RODRIGUES et al., 

2009).   

A região do entorno das lagoas caracteriza-se pela ocorrência das matas paludosas, ambientes 

muito favoráveis a presença de anfíbios, em razão da grande oferta de água. Podemos citar os 

sapos Rhinella crucifer, R. icterica e R. ornata, a rã Thoropa miliaris e as pererecas 

Dendropsophus elegans, D. minutus, Hypsiboas albopunctatus, H. faber, Scinax alter, 

Leptodactylus fuscus e L. ocellatus entre as espécies mais frequentes (ROCHA et al., 2003).  

Algumas espécies de serpentes também ocorrem em áreas de restinga como as cobras-

verdes do gênero Chironius, Philodryas patagoniensis e Philodryas olfersii, corre-campo 

Pseudoboa nigra, jararacuçu Bothrops jararacussu, cobra coral Micrurus corallinus, 

Mastigodryas bifossatus e caninana Spilotes pullatus. Os lagartos teiú Tupinambis merianae, 

bico-doce Ameiva ameiva, lagartinho Cnemidophorus sp. e o calango Tropidurus torquatus 

também são habitantes comuns das restingas do Rio de Janeiro (ROCHA et al., 2003). 

Destaque entre os répteis é o jacaré-de-papo-amarelo Caiman latirostris (Figura 3.2.3-4), que 

ocorre em todo o leste do Brasil (do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul), Uruguai, norte 

e nordeste da Argentina, Paraguai e leste da Bolívia. A espécie pode ser encontrada em 

manguezais, pântanos e banhados, junto de habitats associados com numerosos e pequenos 

rios costeiros (VERDADE 1998). A espécie C. latirostris apresenta uma enorme capacidade 

plástica de adaptação a diferentes tipos de habitats, incluindo ambientes naturais urbanizados 

(FREITAS FILHO, 2008). Segundo Freitas Filho (2008); Freitas Filho et al. (2009), 

remanescentes de ambientes naturais que foram circundados pelo crescimento urbano do 
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município do Rio de Janeiro, atualmente abrigam grandes quantidades de jacarés que vivem 

dentro da cidade. 

 

 

Figura 3.2.3‐3: Aves aquáticas comuns no Complexo Lagunar de Jacarepaguá. 

Fonte: Arte do jornal O Globo, Custódio Coimbra. 

 

 

Figura 3.2.3‐4: Jacaré‐do‐papo‐amarelo Caiman latirostris, abundante no Complexo Lagunar de Jacarepaguá. 
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Ecossistemas Aquáticos 

 

Lagoas costeiras 

 

A metodologia utilizada para o levantamento da ictiofauna da ADA/ AID consistiu com dados 

primários, mediante entrevista com os pescadores, e levantamento de dados secundários, com 

análise dos Estudos de Impacto Ambiental - EIA's - dos empreendimentos que estão sendo 

instalados na Baixada de Jacarepaguá, entre eles: Corredor Viário Transolímpico, Transcarioca 

Etapa 1 e Obras do Metrô Linha 4. Para a realização desses estudos citados, não ocorreu 

levantamento de ictiofauna com dados primários com captura, sendo assim, optou-se por 

também utilizar bibliografia acadêmica de grande reconhecimento, mesmo que mais antigas, 

como Andreata et al. (1990); Feema (1990); Bizerril et al. (1991); Andreata et al. (1992); 

Barbieri et al. (1992); Bizerril & Araújo (1993); Moraes & Andreata (1994); Bizerril et al. (1995); 

Bizerril (1996) e Bizerril & Primo (2001). 

O Complexo Lagunar de Jacarepaguá apresenta um espelho d’água de 9,3 km2 e e extensão de 

aproximadamente 13 km. Atualmente, em razão do grande assoreamento, a Lagoa do 

Camorim se caracteriza mais como um canal de ligação entre as Lagoas de Jacarepaguá e da 

Tijuca. Esta última, que encontra com mar através do Canal da Joatinga, recebe as águas da 

Lagoa de Marapendi pelo canal de mesmo nome, que possui cerca de 4 km de extensão. As 

Lagoas de Jacarepaguá e Marapendi também recebem contribuição de água do mar, porém 

com menos intensidade que o Canal da Joatinga, através do Canal de Sernambetiba. 

Todo o sistema lagunar foi formado pela deposição de sedimentos marinhos, devido às 

variações ocorridas no nível dos oceanos, aproximadamente 4.000 anos atrás. Essa variação, 

conhecida como movimentos de regressão e transgressão marinha (rebaixamento e elevação 

do nível do mar relacionado, respectivamente, a períodos glaciais e interglaciais), ocasionou a 

formação de toda a planície sedimentar arenosa ao longo da costa brasileira. Sobre essas 

formações geológicas, desenvolveu-se um ecossistema característico desses ambientes, as 

restingas e manguezais, que se encontram bastante ameaçados, especialmente pela expansão 

urbana no litoral (SAMPAIO et al., 2005). 

De acordo com Correa (1936) e Araújo (1980), a laguna do Camorim (atual Jacarepaguá) era 

um sistema de água salobra, enquanto a Lagoa da Tijuca “com suas margens cobertas com 

manguezal arbóreo”, exibia predominantemente água salgada. Correa (1936) descreveu peixes 
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como tainha, corvina, lambari, robalo, acará, bagre e traíra. Entre os crustáceos são lembrados 

os caranguejos, lagostas e os camarões verdadeiros dos mares e pitus de água doce. A Lagoa 

de Marapendi era um sistema de água doce com características de lago costeiro. Ainda 

segundo os autores, a cobertura nativa do entorno das lagoas eram as formações de mangue, 

unidades que se constituem em agregados de plantas halófitas de porte eminentemente 

arbustivo podendo chegar a arbóreo. As principais espécies historicamente presentes no 

manguezal da região são: o mangue-vermelho (Rhizophora mangle), mangue-branco 

(Laguncularia racemosa) e o mangue siriúba ou mangue-preto (Avicennia shcaeriana) 

(CORREA, 1936; DANSEREAU, 1947). 

Entretanto, no início da década de 1960, os grandes loteamentos já modificavam boa parte da 

região em área urbana com seus problemas peculiares. Mas a atividade agrícola persistia na 

maioria das terras da região, fornecendo produção hortigranjeira para toda a cidade do Rio de 

Janeiro. Com o crescimento demográfico e consequente urbanização, principalmente após a 

década de 1970, ocorreu o aumento da concentração de matéria orgânica nos corpos hídricos, 

além da construção de aterros irregulares nas bordas das lagoas, desmatamento, construção 

de canais artificiais e retilínezação de outros (SMAC, 2000).  

Atualmente o bairro de Jacarepaguá possui um centro industrial que se caracteriza pela 

presença de indústria de processamento de alimentos, metalúrgicas, farmacêuticas, químicas e 

de produtos eletrônicos, que utilizam os rios e córregos da bacia de drenagem para o 

lançamento de seus efluentes. Os principais rios tributários recebem resíduos de cerca de 235 

indústrias, além de esgotos domésticos provenientes da região de Jacarepaguá e Barra da 

Tijuca (SMAC, 2000). Além do lançamento de efluentes e do adensamento da área por 

edifícios residenciais, ocorre também um processo crescente de favelização às margens dos 

rios e das lagoas da baixada de Jacarepaguá (SMAC, 2000). 

As consequências negativas deste processo encontram-se bem documentadas, tendo-se 

registrado eutrofização (COELHO & FONSECA, 1981), contaminação bacteriana (ZEE et al., 

1992), mortandade de peixes (NEHAB & BARBOSA, 1984; COUTINHO, 1986; ANDREATA et 

al., 1992), proliferação de vetores e doenças (NEHAB & BARBOSA, op. cit.), aumento da DBO 

(COUTINHO, op. cit.) e, em síntese, um quadro geral de péssima qualidade da água 

(STRANCH et al., 1982). 

As lagunas da Baixada de Jacarepaguá foram muito estudadas, podendo citar ANDREATA et 

al. (1990); FEEMA (1990); BIZERRIL et al. (1991); ANDREATA et al. (1992); BARBIERI et al. 
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(1992); BIZERRIL & ARAÚJO (1993); MORAES & ANDREATA (1994); BIZERRIL et al. (1995); 

BIZERRIL (1996) e BIZERRIL & PRIMO (2001). 

FEEMA (1990) realizou visitas de caráter técnico às lagoas da baixada de Jacarepaguá, para 

uma reavaliação das condições destes ecossistemas, e os principais problemas ambientais 

registrados foram: a) Degradação das áreas de proteção das lagunas, especialmente pelo 

lançamento de dejetos; b) Assoreamento das lagoas, que, à época, já permitia a firmação de 

espigões e ilhas, impedindo o livre trânsito de pequenas embarcações e propicia o acréscimo 

de áreas de propriedades particulares; c) Construções com total desrespeito à faixa marginal 

de proteção, invadindo o espelho d’água; d) Represamento dos rios poluídos, devido a grande 

presença de grande quantidade de vegetação aquática; e) Desenvolvimento de condições 

anóxicas, em virtude da alta concentração de esgoto e a presença de vegetação aquática em 

decomposição; f) Liberação de gases tóxicos de odor desagradável; g) Acréscimo de carga 

orgânica e nutrientes; e h) Mortandade de peixes. 

Apesar dos impactos sofridos por estes sistemas, ainda se evidencia nos mesmos uma 

ictiofauna diversificada, quando comparada a outros sistemas lagunares e lacustres costeiros 

do Estado do Rio de Janeiro (BIZERRIL et al., 1995). Algumas espécies presentes nas Lagoas 

de Jacarepaguá caracterizam-se por utilizar os estuários como rotas de migração que 

compõem suas estratégias reprodutivas e/ou alimentares. São exemplos os robalos 

(Centropomus parallelus, C. undecimalis), as taínhas (Mugil liza), os paratis (M. curema) e o 

bagre-urutu (Genidens genidens). Outras, por fecharem o ciclo de vida nas lagunas da região 

foram classificados por Andreata et al. (1990) como sendo estuarino residentes. Destes, os 

principais representantes são os peixe-reis (Atherinella brasiliensis) e alguns Gobiidae 

(Gobionellus boleosoma e G. oceanicus). 

A laguna da Tijuca pode ser considerada diferente das demais, no que diz respeito as suas 

características físicas e biológicas. A lagoa apresenta um regime mixomesoalino, de acordo 

com a classificação de Müler, 1977 (apud SCHAEFFER, 1985), em razão da entrada de água 

do mar pelo Canal da Joatinga. É o sistema lagunar que, dentro da baixada de Jacarepaguá, 

exibe a maior riqueza de espécies, sendo marcado pelo predomínio de espécies de peixes 

marinhos (BIZERRIL & PRIMO, 2001).  

Estudos desenvolvidos por Andreata et al. (1990), reconheceram a existência de três grandes 

regiões ictiogeográficas dentro dos limites da Lagoa da Tijuca: área 1, que é restrita ao canal 

da Joatinga, esta unidade é caracterizada por apresentar ictiofauna composta por elementos 
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marinhos acessórios e acidentais, os quais encontram-se associados por espécies estuarino 

residentes (Atherinella brasiliensis, Mugil liza e Gobionellus boleosoma), de ampla distribuição 

na laguna; área 2,  um trecho de transição entre um sistema predominantemente marinho e 

outro com influência fluvial; e área 3, com grande influência fluvial, correspondendo ao fundo 

da lagoa. Dentre as áreas reconhecidas, é a que possui menor diversidade biológica, 

possuindo sua ictiocenose composta essencialmente pelos grupos estuarinos residentes, 

associados às espécies dulcícolas eurialinas (Poecilia vivipara, Phallopthychus januarius, 

Jenynsia multidentata e Geophagus brasiliensis).  

Bizerril et al. (1991) citam o peixe rei (Atherinella brasiliensis) e os barrigudinhos (Poecilia 

vivipara e Jenynsia multidentata) como as espécies mais abundantes da Lagoa da Tijuca, a 

primeira nas áreas com maior influência salina, enquanto P. vivipara e J. multidentata 

predominam nas áreas com menos salinidade. 

Andreata et al. (1992) identificaram 49 espécies de peixes distribuídas na Lagoa da Tijuca e, de 

acordo com o gradiente de salinidade, foram caracterizadas como espécies marinhas 

acessórias, espécies marinhas acidentais e espécies marinhas residentes. A Lagoa de 

Jacarepaguá foi caracterizada como um sistema com baixa concentração salina, com valores 

oscilando entre 1 e 8 ppm. Este aspecto encontra-se refletido na baixa riqueza de espécies, em 

um arranjo marcado pela presença predominante de espécies estuarino-residentes, como o 

peixe-rei (Atherinella brasiliensis) e o Dormitator maculatus, associados a taxa dulcícolas 

eurialinos.  

Peixes marinhos são raros e pouco frequentes, limitando-se ao carapicu (Eucinostomus 

argenteus, também conhecido pela sinonímia Gerres aprion), o bagre urutu (Genidens 

genidens), a savelha (Brevoortia pectinata) e a sardinha (Sardinella brasiliensis). As espécies 

Poecilia vivipara, Phallopthtychus januarius, Jenynsia multidentata, Atherinella brasiliensis, 

Tilapia rendalli e Geophagus brasiliensis são as mais abundantes (BIZERRIL & PRIMO, 2001).  

Moraes & Andreata (1994) abordaram  os  aspectos  da  alimentação  de Atherinella 

brasiliensis,  Tilapia  rendalli, Jenynsia lineata,  Poecilia  vivipara  e Phalloptychus januarius, 

visando contribuir para o  conhecimento das  relações  tróficas  entre essas  cinco  espécies  de  

peixes,  consideradas  as  mais abundantes na Laguna de Jacarepaguá, segundo Andreata et 

al. (1992). 
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As alterações sofridas pela Lagoa de Jacarepaguá, tanto no que se refere a mudança em seu 

regime salino como às alterações na qualidade da água derivadas do lançamento de efluentes 

domésticos e industriais, exerceu forte pressões seletivas sobre a ictiofauna local. Atualmente, 

observa se o predomínio de espécies com alta tolerância à poluição e de hábitos oportunistas, 

como os Poeciliidae, Atherinidae, Cichlidae, e grupos dulcícolas como os tamboatás 

(Callichthys calichthys) e os mussuns (Synbranchus marmoratus), mais comuns no interior da 

lagoa (BIZERRIL & PRIMO, 2001). 

Andreata et al. (1992) e Bizerril (1996) citam que a Lagoa de Jacarepaguá possui uma baixa 

diversidade faunística, com predomínio de grupos estuarinos ou dulcícolas.  

Lamego (1974) descreveu que a Lagoa de Marapendi é de origem idêntica a do Camorim, 

igualmente formada por línguas de areia deixadas pelo mar em seu recuo, que foram 

posteriormente cobertas por argila trazida pelos rios e córregos da serra extravasando em 

cheias periódicas. De um sistema naturalmente dulcícola, a Lagoa de Marapendi exibe 

atualmente condições mesoalinas derivada da comunicação deste sistema com a Lagoa da 

Tijuca pelo canal de Marapendi.  

Andreata et al. (1990) estudaram a ictiofauna da Lagoa de Marapendi durante período no qual 

a comunicação entre os dois sistemas ainda era precária, realizada através de tubulões com 

diâmetro aproximado de cinco metros, o que condicionava penetrações muito lentas de água 

de salinidade mais elevada. Foram identificadas 37 espécies de peixes na lagoa de Marapendi, 

todavia foram coletadas poucas espécies marinhas. Os autores destacam que em amostragens 

complementares, realizadas após a retirada dos tubulões e abertura dos canais, foram 

observadas modificações expressivas na abundância das principais espécies. Segundo os 

autores, houve a penetração de juvenis de espécies marinhas na lagoa, como pampos 

(Carangidae) e manjubas (Engraulididae). Entretanto, grupos dulcícolas, como o acará 

(Geophagus brasiliensis), sofreram reduções na abundância e tiveram a distribuição restrita às 

áreas menos salinas. 

Bizerril & Araújo (1993) e Bizerril & Primo (2001) concluíram que na Baixada de Jacarepaguá 

existem 89 espécies de peixes. Deste total, 28% são espécies de água doce primária 

(possuem distribuição nos corpos fluviais e paludiais), 9% são dulcícolas secundárias (ocorrem 

em ambientes de água doce e em sistemas mesoalinos) e 62% são marinhas eurialinas. 
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Segundo Barbieri et al. (1992) as espécies de peixes mais abundantes da Lagoa de Marapendi 

são: Atherinella brasiliensis, Brevoortia pectinata, Geophagus brasiliensis, Eucinostomus 

argenteus, Genidens genidens e Achirus lineatus. Os autores ainda citam que a sazonalidade é 

pouco evidente na região, e que todas as espécies apresentaram um amplo período 

reprodutivo e o recrutamento distribuído ao longo do ano. Esta lagoa destaca-se ainda, dentre 

as demais que integram o Complexo Lagunar de Jacarepaguá, como a que exibe melhores 

condições ambientais, favorecida especialmente pelas condições de salinidade e pela ausência 

de rios que poderiam carrear poluentes ao local. Assim, a sua porção oeste, onde bancos de 

Ruppia marítima são comuns, mostra-se bem preservada (BIZERRIL & PRIMO 2001). 

Contudo, FEEMA (1990) cita que o fenômeno da estratificação pode ocorrer no sistema, 

principalmente a oeste, devido à baixa profundidade, quando futuramente o volume de esgoto 

lançado na laguna atingir maiores proporções. 

Entrevistas realizadas com pescadores nos canais de Joatinga e Marapendi revelaram que 

tainha (Mugil liza), parati (Mugil curema), acará (Geophagus brasiliensis), tilápia (Tilapia 

rendalli), robalo (Centropomus spp.) savelha (Brevoortia aurea), o peixe-rei (Atherinella 

brasiliensis) e o carapicu (Eucinostomus spp.) são as espécies de peixes mais frequentes nas 

lagoas. Eles informaram ainda que não há pesca comercial na lagoas, apenas atividades de 

lazer.  

Durante visita ao mercado de peixe da Praia dos Amores foi constatado que o peixe 

comercializado é capturado em alto mar, a uma distância de pelo menos 2 km da costa, ao 

redor das ilhas Pontuda, Alfavaca e do Meio. Alguns dos peixes comercializados no mercado 

são: anchova, badejo, bagre, cação, linguado, corvina, robalo, sardinha, tainha, entre outros. 

Muitas espécies de invertebrados marinhos como moluscos, siris, caranguejos, etc., são 

comuns no complexo lagunar de Jacarepaguá. Os invertebrados são notadamente abundantes 

nos manguezais, destacando-se várias espécies de caranguejos e siris. 

SMAC (2000) citam as espécies comuns da malacofauna na Lagoa da Tijuca: a ostra Ostrea 

rhizophorae, buso de mangue Melampus coffeus, o caramujo do mangue Littorina angulifera. A 

carcinofauna foi composta pelo aratu-vermelho-e-preto Goniopsis cruentata, caranguejo-uçá 

Ucides cordatus, guaiamum Cardisoma guanhumi, goiá Panopeus herbstii, marinheiro Aratus 

pisonii, catanhém Chasmagnatus granulata e os chama-marés do gênero Uca, além dos siris 

Callinectes danae e C. sapidus.   
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Formações paludosas 
 

As formações paludosas são ambientes alagadiços originalmente característicos da Baixada de 

Jacarepaguá, historicamente ocupando grandes extensões na região. De acordo com a 

descrição histórica de Correa (1936), na Baixada se localizavam os maiores alagados do Rio 

de Janeiro. Esta formação, nomeada pelo autor de Campos de Sernambetiba ou “verdadeira 

lagoa coberta por juncal”, possuía área aproximada de 79.427.000 m2, situando-se em uma 

bacia formada pelas vertentes fluviais e pluviais do Maciço da Pedra Branca e pelo seu 

contraforte meridional (Serras das Tocas, pico do Morgado, Morro da Ilha, Grota Funda, morro 

de Santo Antônio da Bica, das Piabas, Boa Vista e Rangel), estendendo-se até a Lagoa de 

Marapendi e a antiga Lagoa do Camorim (BIZERRIL & PRIMO, 2001). 

Este vasto brejal era originalmente cortado pelos rios Morto, do Marinho, das Piabas, da 

Vargem Pequena e da Vargem Grande. Correa (1936) ao descrever o Rio Vargem Grande 

como um sistema que “nasce no Morro do Cabungy (vaso d’água) (...) e perde-se nas matas 

alagadas que circundam os campos de Sernambetiba” revela mais uma variação do 

ecossistema da região em estudo, ou seja, a presença de expressivas formações de matas 

paludosas. 

As matas paludosas usualmente se estabelecem na faixa de 5 metros acima do nível do mar e 

a altitude de 50 metros, vindo a substituir as formações submontanas. Tais formações 

alagadiças historicamente se encontravam amplamente distribuídas na cidade do Rio de 

Janeiro, com registros nos pântanos do Centro Histórico e no recôncavo da Guanabara 

(AMADOR, 1997). Na Baixada de Jacarepaguá, onde atualmente são os bairros da Barra, 

Recreio e Vargem Pequena, as formações de mata paludosa eram bem representadas. 

Registros históricos citam que os morros do Urubu e de Itaúna eram ilhas circundadas por 

matas alagadiças densas, cheias de samambaias, com árvores repletas de barba de velho 

(Tillandsia usneoides) (CORREA, 1936; ARAÚJO, 1980).  

Esses ambientes alagadiços encontram-se bastante alterados pelo desmatamento, drenagem 

e aterros, embora ainda possam ser observados extensos alagados nas proximidades da Grota 

Funda. As formações de matas paludosas, por sua vez, encontram-se praticamente extintas na 

Baixada, com alguns remanescentes mais expressivos presentes no Bosque da Barra e no 

encontro da Avenida das Américas com a Avenida Salvador Allende (BIZERRIL & PRIMO, 

2001). FEEMA (1989) destaca que a situação das áreas úmidas é a mais vulnerável dentre os 
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demais ecossistemas que integram a baixada. Tais unidades, embora pertencentes ao sistema 

lagunar, não foram incorporadas à faixa marginal de proteção das lagunas, não sendo 

protegidas por legislação específica. 

A composição da ictiofauna encontra-se bastante associada à perenidade geral da formação 

paludosa. Assim sendo, o maior número de espécies é observado nos sistemas permanentes, 

enquanto que os alagados sazonais (i.e., secam durante determinados períodos do ano) 

exibem menor biodiversidade (BIZERRIL & PRIMO, 2001). Entre as principais espécies de 

peixes que podem ser encontradas nos alagados da Baixada de Jacarepaguá podemos citar a 

traíra (Hoplias malabaricus), lambaris (Hyphessobrycon bifasciatus, H. reticulatus), tamboatá 

(Callichthys callicththys), mussum (Synbranchus marmoratus), barrigudinhos (Poecilia vivipara, 

Phalloceros caudimaculatus) e acará (Geophagus brasiliensis).  

Destaque para o peixe-anual ameaçado de extinção Leptolebias minimus, registrado no Parque 

Municipal Bosque da Barra (COSTA, 2002). Como todas as espécies da subfamília 

Cynolebiatinae, possui ciclo de vida curto, atingindo rapidamente a maturidade sexual e 

morrendo por ocasião do período de seca, quando as poças que são seu hábitat secam. Atinge 

2,6 cm de comprimento e ocorre em brejos com profundidade de até 60 cm, água escura e 

fundo de lama (MACHADO et al., 2008). Apesar de estar localizado dentro da AID do 

empreendimento, não haverá intervenções nos habitats naturais do P.M. Bosque da Barra. 
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Figura 3.2.3‐5: Principais espécies de peixes do Complexo Lagunar de Jacarepaguá: savelha, carapicu, peixe‐rei e parati (de 
cima para baixo). 

Fonte: www.fishbase.org. 

 

O Quadro 3.2.3-1 apresenta a lista das espécies da ictiofauna registradas na bacia hidrográfica 

da Baixada de Jacarepaguá, segundo dados secundários e de entrevistas realizadas com 

pescadores na AID do empreendimento. 
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Quadro 3.2.3‐1: Espécies da ictiofauna registradas na bacia hidrográfica da Baixada de Jacarepaguá (BIZERRIL & PRIMO, 
2001). 

Táxon  Nome comum

ELOPIDAE 

Elops saurus   Tabarana

CLUPEIFORMES 

CLUPEIDAE 

Brevoortia aurea Savelha

Sardinella brasiliensis  Sardinha

ENGRAULIDIDAE

Anchoa januaria  Manjuba

Anchoa tricolor   Manjuba

CHARACIFORMES

ERYTHRINIDAE 

Hoplias malabaricus  Traíra

Hoplerythrinus unitaeniatus  Morobá

CRENUCHIDAE 

Characidium sp.   Canivete

Characidium interruptum  Canivete

CHARACIDAE 

Astyanax janeiroensis  Lambari

Astyanax sp.   Lambari

Deuterodon pedri  Lambari

Hyphessobrycon bifasciatus  Lambari

Hyphessobrycon reticulatus  Lambari

Mimagoniates microlepis  Lambari

SILURIFORMES 

ARIIDAE 

Genidens genidens  Bagre

PIMELODIDAE 

Acentronichthys leptos 

Pimelodella lateristriga  Mandi

Rhamdia quelen  Jundiá

TRICHOMYCTERIDAE

Trichomycterus cf.  Cambeva

CALLICHTHYIDAE

Callichthys callichthys  Tamboatá

Corydoras barbatus  Limpa‐fundo

LORICARIIDAE 

Hypostomus punctatus  Cascudo

Hisonotus notatus  Cascudinho
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Táxon  Nome comum

Neoplecostomus microps  Cascudinho

Otothyris lophophanes  Cascudinho

Parotocinclus maculicauda  Cascudinho

Schizolecis guntheri  Cascudinho

GYMNOTIFORMES

GYMNOTIDAE 

Gymnotus carapo  Sarapó

Gymnotus pantherinus  Sarapó

BELONIFORMES 

BELONIDAE 

Strongylura timucu  Peixe‐agulha

CYPRINODONTIFORMES

RIVULIDAE 

Rivulus brasiliensis  Peixe‐anual

Rivulus janeiroensis  Peixe‐anual

Rivulus ocellatus  Peixe‐anual

Leptolebias minimus  Peixe‐anual

POECILIIDAE 

Poecilia vivipara  Barrigudinho

Phallopthychus januarius  Barrigudinho

Phalloceros caudimaculatus  Barrigudinho

ANABLEPIDAE 

Jenynsia multidentata  Barrigudinho

ATHERINIFORMES

ATHERINIDAE 

Atherinella brasiliensis Peixe‐rei

GASTEROSTEIFORMES

SYNGNATHIDAE 

Oostethus lineatus  Cachimbo

SYNBRANCHIFORMES

SYNBRANCHIDAE

Synbranchus marmoratus  Mussum

BATRACHOIDIFORMES

BATRACHOIDIDADE

Porichthys porosissimus  Mangangá‐liso

SCORPAENIFORMES

DACTYLOPTERIDAE

Dactyopterus volitans  Coió, voador

PERCIFORMES 
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Táxon  Nome comum

URANOSCOPIDAE

Astroscopus ygraecum  Mangangá

CENTROPOMIDAE

Centropomus parallelus Robalo

Centropomus undecimalis Robalo

CARANGIDAE 

Caranx bartholomei Xaréu

Caranx latus  Xaréu

Oligoplites saurus  Palombeta

Trachinotus carolinus  Pampo

Trachinotus falcatus  Pampo

Uraspis secunda  Pampo

GERREIDAE 

Diapterus olisosthomus  Carapeba

Diapterus rhombeus  Carapeba

Diapterus brasilianus  Carapeba

Eucinostomus argenteus Carapicu

Eucinostomus gula Carapicu

Eucinostomus lefroy Carapicu

Eucinostomus melanopterus  Carapicu

POMADASYDAE 

Pomadasys croco  Cocoroca

SPARIDAE 

Archosargus rhomboidalis  Sargo

Archosargus probatocephualus  Sargo

Diplodus argenteus  Marimba

SCIANIDAE 

Micropogonias furnieri  Corvina

Paralonchurus brasiliensis  Corvina

Bairdiella ronchus  Corvina

EPHIPIDIDAE 

Chaetopterus faber  Enxada

MUGILIDAE 

Mugil curema  Parati

Mugil liza  Taínha

CICHLIDAE 

Geophagus brasiliensis Acará

Tilapia rendalli  Tilápia

ELEOTRIDIDAE 
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Táxon  Nome comum

Dormitator maculatus  Sem nome vulgar

Eleotris pisonis   Moreia

GOBIIDAE 

Awaous tajasica  Peixe‐flor

Bathygobius soporator  Maria‐da‐toca

Chriolepis vespa  Maria‐da‐toca

Gobionellus boleosoma  Maria‐da‐toca

Gobionellus oceanicus  Maria‐da‐toca

Gobionellus schufeldti  Maria‐da‐toca

Gobionellus stomatus  Maria‐da‐toca

Micogobius meeki  Maria‐da‐toca

BLENIIDAE 

Hypleurochilus fissicornis  Maria‐da‐toca

PLEURONECTIFORMES

ACHIRIDAE 

Achirus lineatus   Sola

BOTHIDAE 

Citharichthys cf. spilopterus Linguado

TETRAODONTIFORMES

MONACANTHIDAE

Catherine pullus  Peixe‐porco

Monacanthus ciliatus  Peixe‐porco

TETRAODONTIDAE

Sphoeroides greeleyi  Baiacu

Em negrito: Espécies citadas durantes as entrevistas realizadas com pescadores da AID. 
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Figura 3.2.3‐6: Atividade pesqueira amadora no Canal da Joatinga. 
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Figura 3.2.3‐7: Estabelecimento comercial de pescado situado na Praia dos Amores, onde segundo os pescadores a atividade 

é realizada fora das lagoas, em mar aberto. 
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Figura 3.2.3‐8: Aves aquáticas e redes de pesca utilizada pelos pescadores profissionais. 
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Figura 3.2.3‐9: Atividade pesqueira amadora realizada no canal de Marapendi. 
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3.2.4 Levantamento da flora na área de influência direta do empreendimento 

 Descrição dos ecossistemas identificando os diversos tipos de comunidades existentes e as 

condições em que se encontram 

 
A Área de Influência Direta (AID) do Projeto de Recuperação Ambiental do Complexo Lagunar 

de Jacarepaguá está situada na planície litorânea da Baixada de Jacarepaguá e é delimitada 

pelos maciços montanhosos da Tijuca a leste, da Pedra Branca a oeste, e pelo Oceano 

Atlântico ao sul.  

Tem como principais fisionomias as formações de restinga, mangue, brejo e matas de baixada. 

No entanto, a profunda modificação deste ambiente nos últimos 50 anos e a sua intensa 

ocupação e urbanização acarretou em diversas transformações nas comunidades vegetais. 

A região originalmente possuía praias, dunas, brejos e lagoas, originárias de rios provenientes 

do maciço da tijuca e do maciço da pedra branca, possuindo diversos tipos de vegetação de 

restinga (SMAC, 2000). Foi foco de uma intensa ocupação e urbanização, a partir da década 

de 70, com a implantação do Plano Piloto de Lúcio Costa em 1969.  A partir desse processo os 

ecossistemas que o compõe estão sendo substituídos por diversos tipos de empreendimentos, 

residências e estabelecimentos comerciais (PEREIRA, 2010). Atualmente a Baixada de 

Jacarepaguá é caracterizada por lagoas de pequena profundidade, devido ao seu acelerado 

processo de assoreamento (MARQUES, 1990), e seus ecossistemas encontram-se altamente 

ameaçados. 

Verifica-se, atualmente, no entorno das lagoas de Jacarepaguá, Camorim, Tijuca e Marapendi, 

vegetação de restinga e mangue associada a diversas espécies exóticas como a amendoeira, 

leucena e casuarina, além de nativas de fácil propagação como samambaia do brejo. A 

transição entre as fisionomias, os chamados ecótones, são pontos sensíveis para invasão de 

exóticas. 

Estão presentes na área de estudo muitos ambientes periodicamente alagados ocupados por 

vegetação herbácea arbustiva e, ocasionalmente, arbórea formando pequenos trechos 

remanescentes de mata paludosa. Esta formação encontra-se sob altíssima pressão antrópica, 

tendo sido quase erradicada da área em estudo. A espécie Tabebuia cassionides, típica desta 

formação, é considerada ameaçada para o município do Rio de Janeiro. 
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O manguezal que recobre o entorno das lagoas também se encontra sob grande pressão 

antrópica, apresentando apenas em pequenos trechos um melhor estado de conservação. 

Em geral, a degradação das lagoas, a intensa poluição e a crescente urbanização 

desordenada promoveram grande pressão nestes ecossistemas. O porte da vegetação de 

mangue e sua ocorrência, na maioria das vezes, em conjunto com espécies exóticas e 

invasoras, como amendoeira (Terminalia catappa), casuarina (Casuarina equisetifolia) e murta 

(Murraya paniculata), demonstra a pouca saúde destes ecossistemas atualmente. 

Diante da intensa modificação dos ambientes originais da área de estudo, as formações 

vegetacionais típicas já não ocorrem de forma contínua. Atualmente ocorrem em manchas e 

associadas a espécies plantadas ou invasoras de grande propagação, dividindo espaço ainda 

com os ambientes urbanos.  

Desta forma, o estudo de campo teve como objetivo abordar as principais e mais 

representativas formações vegetacionais da AID do projeto, identificando sua composição 

florística e estado de conservação, conforme explicado no subitem de “Metodologia” 

apresentado a seguir.  

 

Metodologia 

 
As principais formações vegetacionais do Complexo Lagunar de Jacarepaguá e seu entorno 

foram descritas com base em dados da bibliografia e de levantamento de campo realizado 

através da amostragem de 38 pontos distribuídos pela AID do empreendimento, conforme 

Mapa dos Pontos de Caracterização da Flora (Anexo 3-28 – Volume IV). A descrição dos 

pontos foi apresentada no item referente à fitofisionomia predominante. Foi verificada a 

composição florística nos pontos de amostragem e os tipos de formações predominantes e o 

estado de conservação em que se encontram. 

Cada ponto foi enquadrado numa fisionomia, sendo que para os nomes duplos o primeiro 

nome corresponde à fisionomia predominante. Entre os pontos definiu os seguintes grupos: 

mangue, restinga, brejos e matas paludosas e matas. 
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Foi apresentada ainda uma lista de espécies completa com todas as plantas que compunham 

os diferentes estratos registrados e calculada a riqueza por família e por estrato para todos os 

ambientes. 

As espécies foram relacionadas com hábito e o seu status de conservação de acordo com a 

classificação da Lista da Flora Brasileira Ameaçada de Extinção (MMA) e Lista das Espécies da 

Flora e Fauna Ameaçadas de Extinção da Cidade do Rio de Janeiro, elaborada pela Secretaria 

de Meio Ambiente (SMAC), instituída pelo Decreto Municipal nº15.793 de 4 de junho de 1997. 

 

Quadro 3.2.4‐1: Coordenadas dos pontos de caracterização da flora do Complexo Lagunar de Jacarepaguá. 

Ponto  E S

1  667809 7458047

2  668443 7457109

3  670864 7457053

4  672833 7455110

5   672409 7455446

6  672384 7455467

7  656868 7453104

8  659576 7454129

9  659402 7453349

10  662980 7454007

11  663028 7454059

12  666606 7454380

13  664253 7454360

14  667354 7454999

15  666328 7454928

16  664801 7455093

17  667933 7454432

18  667803 7454908

19  668008 7454901

20  668882 7454960

21  669826 7454847

22  671325 7454939

23  670503 7456911

24  667005 7456074

25  666439 7456515

26  664939 7456519

27  663389 7454448

28  663404 7454688

29  664037 7454801

30  670009 7457030

31  667331 7459297

32  666426 7459797
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Ponto  E S

33  667339 7457825

34  663466 7458624

35  663685 7456588

36  661283 7456731

37  662080 7456971

38  661645 7457542

 
 
 

 

Quadro 3.2.4‐2: Fisionomias identificadas a partir da caracterização de 38 pontos na AID do Projeto de Recuperação do 
Complexo Lagunar de Jacarepaguá, onde cada ponto foi inserido na fisionomia que mais se assemelha.  

Fisionomia  Ponto Classes Vegetacionais 

Grupo 1: Mangue 

1  exótica+mangue 

2  mangue 

3  exóticas+mangue+brejo 

6  mangue 

11  mangue 

12  mangue+exóticas 

14  exóticas+mangue 

15  exóticas+mangue 

17  exótica+mangue 

18  exótica+mangue 

19  exótica+mangue 

20  exótica+mangue 

21  exótica+mangue 

22  exótica+mangue 

23  exótica+mangue 

30  mangue+ exóticas 

33  mangue+brejo 

Grupo 2: Restinga 

4  exóticas+restinga+mangue 

5  restinga 

7  exóticas+restinga 

8  restinga+mangue 

9  restinga 

10  restinga 

13  restinga 

16  restinga 

22  exóticas 

24  exóticas+restinga 

27  restinga+mangue 

29  restinga+mangue 

Grupo 3: Brejo e matas paludosas 

26  brejo+regeneração de nativas e exóticas 

28  graminio‐lenhosa+exóticas 

31  brejo+regeneração de nativas e exóticas 

32  brejo+regeneração de nativas e exóticas 
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Fisionomia  Ponto Classes Vegetacionais 

25  mata paludosa 

34  mata paludosa 

35  brejo+regeneração de nativas e exóticas 

37  mata paludosa 

38  Mata paludosa 

Grupo 4: Mata de encosta  36  Mata de encosta 

 

 

 

Figura 3.2.4‐1: Registro das espécies e características do ambiente durante o estudo da flora na área do Complexo Lagunar 
de Jacarepaguá. 

 

Resultados 

i. Florística 

 
Foram registradas 275 espécies subordinadas a 70 famílias botânicas durante o levantamento 

de campo. A família mais rica foi a Fabaceae, com 37 espécies que representa 13,5% dos 

registros, seguida de Myrtaceae com 27 espécies (9,8%), Arecaceae com 14 (5,1%) e 

Moraceae com 12 espécies (4,4%). 
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Dentre as espécies registradas 174 são arbóreas, 53 herbáceas, 37 arbustos, sete trepadeiras 

e quatro subarbustos. As espécies exóticas, incluindo aquelas nativas de outras formações e 

que foram plantadas/introduzidas pelo homem e as chamadas subespontâneas que se 

propagam naturalmente, somaram 53 espécies. 

De acordo com a lista de espécies ameaçadas para o Município do Rio de Janeiro, na AID do 

Projeto 22 espécies são consideradas com algum grau de ameaça, sendo seis em perigo e 16 

vulneráveis. 

 

 

Gráfico 3.2.4‐1: Número de espécies por família botânica registrado durante o levantamento de campo para estudo da 
vegetação do Projeto de Recuperação do Complexo Lagunar de Jacarepaguá. 
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Quadro 3.2.4‐3: Lista de espécies registradas durante o levantamento de campo para o estudo da vegetação na área de influência direta do Projeto de Recuperação Ambiental do Complexo 
Lagunar de Jacarepaguá.  

Família  Nome científico  Nome comum  Hábito  Estrato  Origem  Status 

 Acanthaceae Laguncularia racemosa (L.) C.F.Gaertn.  Mangue‐branco Arbóreo Terrícola Nativa  

Acanthaceae Sanchezia oblonga Ruiz & Pav.  Sanquesia  Arbusto Terrícola Exótica  

Acanthaceae Thunbergia erecta (Benth.) T.Anderson Tumbergia  Arbusto Terrícola Exótica/introduzida  

Amaranthaceae Alternanthera littoralis P.Beauv.    Erva Terrícola Nativa  

Anacardiaceae Anacardium occidentale L.  Caju  Arbóreo Terrícola Nativa  

Anacardiaceae Astronium graveolens Jacq.  Gonçalo‐alves Arbóreo Terrícola Nativa  

Anacardiaceae Mangifera indica L.  Mangueira  Arbóreo Terrícola Exótica/subespontânea  

Anacardiaceae Schinus terebinthifolius Raddi  Aroeira  Arbóreo Terrícola Nativa  

Anacardiaceae Spondias dulcis Parkinson  Caja  Arbóreo Terrícola Exótica  

Anacardiaceae Spondias venulosa (Engl.) Engl. L. Cajá‐mirim  Arbóreo Terrícola Nativa  

Anacardiaceae Tapirira guianensis Aubl.  Peito‐de‐pombo Arbóreo Terrícola Nativa  

Annonaceae  Annona glabra L.    Arbóreo Terrícola Nativa  

Annonaceae  Annona muricata L.  Graviola  Arbóreo Terrícola Exótica  

Apocynaceae Aspidosperma parvifolium A.DC.  Guatambu  Arbóreo Terrícola Nativa Vulnerável 

Apocynaceae Cascabela thevetia (L.) Lippold  Tevetia  Arbóreo Terrícola Exótica  

Araceae  Philodendron imbe Schott ex Kunth. Cara de cavalo Erva Terrícola Nativa  

Araceae  Anthurium coriaceum G.Don   Erva Terrícola Nativa  

Araceae  Anthurium intermedium Kunth Antúrio  Erva Terrícola Nativa  

Araceae  Anthurium maricense Nadruz & Mayo  Antúrio  Erva Terrícola Nativa  

Araceae  Anthurium parasiticum (Vell.) Stellfeld  Antúrio  Erva Terrícola Nativa  

Araceae  Epipremnum aureum (Linden & André) G.S.Bunting  Jiboia  Erva Terrícola Nativa  

Araceae  Monstera adansonii Schott  Coroa‐de‐frade‐da‐praia Erva Terrícola Nativa  

Araceae  Philodendron corcovadense Kunth   Erva Terrícola Nativa  
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Família  Nome científico  Nome comum  Hábito  Estrato  Origem  Status 

Araceae  Syngonium podophyllum Schott  Pé‐de‐galinha Erva Terrícola Exótica  

Araliaceae  Hydrocotyle bonariensis Lam.  Acariçoba  Erva Terrícola Nativa  

Araliaceae  Schefflera actinophylla (Endl.) Harms  Brassaia  Arbóreo Terrícola Exótica/subespontânea  

Arecaceae  Allagoptera arenaria (Gomes) Kuntze  Guriri  Arbusto Terrícola Nativa  

Arecaceae  Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman  Baba‐de‐boi  Arbóreo Terrícola Nativa  

Arecaceae  Allagoptera arenaria (Gomes) Kuntze Guriri  Arbusto Terrícola Nativa  

Arecaceae  Astrocaryum aculeatissimum (Schott) Burret Iri  Arbóreo Terrícola Nativa  

Arecaceae  Bactris setosa Mart.   Tucum  Arbusto Terrícola Nativa  

Arecaceae  Caryota mitis Lour.  Cariota  Arbóreo Terrícola Exótica  

Arecaceae  Cocos nucifera L.  Coqueiro  Arbóreo Terrícola Exótica/subespontânea  

Arecaceae  Desmoncus polyacanthosMart. Jacitára  Trepadeira Terrícola Nativa  

Arecaceae  Dypsis decaryi (Jum.) Beentje & J.Dransf. Triangular  Arbóreo Terrícola Exótica  

Arecaceae  Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. Areca  Arbóreo Terrícola Exótica  

Arecaceae  Phoenix canariensis Chabaud  Fenix  Arbóreo Terrícola Exótica  

Arecaceae  Phoenix roebelenii O'Brien  Fenix  Arbusto Terrícola Exótica  

Arecaceae  Roystoneao leracea (Jacq.) O.F.Cook  Palmeira imperial Arbóreo Terrícola Exótica  

Arecaceae  Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman Baba‐de‐boi  Arbóreo Terrícola Nativa  

Aristolochiaceae Aristolochia trilobata L.  Jarrinha  Trepadeira Terrícola Nativa Em perigo 

Asparagaceae Agave americana L.  Pita  Erva Terrícola Exótica  

Asparagaceae Asparagus racemosus Willd. Aspargus  Erva Terrícola Exótica/subespontânea  

Asparagaceae Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl. Dracena  Arbusto Terrícola Exótica  

Asparagaceae Yucca elephantipes Regel  Yuca  Arbusto Terrícola Exótica  

Asteraceae  Gochnatia polymorpha (Less.) Cabrera  Cambará  Arbóreo Terrícola Nativa  

Asteraceae  Tridax procumbens L.   Erva‐de‐touro Erva Terrícola Nativa  
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Asteraceae  Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob.  Assa peixe  Arbusto Terrícola Nativa  

Bignoniaceae Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos Ipê‐roxo  Arbóreo Terrícola Nativa  

Bignoniaceae Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos  Ipê rosa  Arbóreo Terrícola Nativa/introduzida  

Bignoniaceae Spathodea campanulata P.Beauv. Espatodia  Arbóreo Terrícola Exótica  

Bignoniaceae Tabebuia cassinoides (Lam.) DC. Caxeta  Arbóreo Terrícola Nativa Em perigo 

Boraginaceae Varronia curassavica Jacq.    Arbusto Terrícola Nativa  

Boraginaceae Cordia superba Cham.  Louro  Arbóreo Terrícola Nativa/introduzida  

Boraginaceae Cordia trichotoma (Vell.) Arrab ex Stend. Louro‐pardo  Arbóreo Terrícola Nativa  

Bromeliaceae Bromelia antiacantha Bertol.  Gravatá  Erva Terrícola Nativa  

Bromeliaceae Neoregelia cruenta (R.Graham) L.B.Sm.  Bromélia  Erva Terrícola Nativa Vulnerável 

Bromeliaceae Quesnelia marmorata (Lem.) R.W.Read    Erva Terrícola Nativa  

Bromeliaceae Tillandsia stricta Sol.  Tilansia  Erva Epífita Nativa  

Bromeliaceae Alcantarea imperialis (Carriere) Harms  Vriesia imperial Erva Terrícola Nativa  

Bromeliaceae Billbergia pyramidalis (Sims) Lindl.   Erva Terrícola Nativa  

Bromeliaceae Quesnelia quesneliana (Brongn.) L.B.Sm.  Bromélia  Erva Terrícola Nativa  

Bromeliaceae Tillandsia usneoides (L.) L. Barba‐de‐velho Erva Epífita Nativa  

Burseraceae  Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand  Breu  Arbóreo Terrícola Nativa  

Cactaceae  Brasiliopuntia brasiliensis (Willd.) A.Berger    Arbóreo Terrícola Nativa  

Cactaceae  Cereus jamacaru DC.  Mandacaru  Arbusto Terrícola Nativa  

Cactaceae  Opuntia monacantha Haw Cactos da praia Arbusto Terrícola Nativa  

Cactaceae  Pilosocereus arrabidae (Lem.) Byles & Rowley  Cacto‐vermelho Erva Terrícola Nativa  

Cannabaceae Trema micrantha (L.) Blume  Pau‐pólvora  Arbóreo Terrícola Nativa  

Capparaceae Crateva tapia L.  Tapiá  Arbóreo Terrícola Nativa  

Capparaceae Cynophalla hastata (Jacq.) J.Presl  Caparis  Arbusto Terrícola Nativa  
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Casuarinaceae Casuarina equisetifolia L. Casuarina  Arbóreo Terrícola Exótica/subespontânea  

Celasteraceae Maytenus obtusifolia Mart.  Carne‐de‐anta Arbóreo Terrícola Nativa  

Celastraceae Maytenus ilicifolia Mart. ex Reissek  Espinheira‐santa Arbóreo Terrícola Nativa  

Chrysobalanaceae Couepia ovalifolia (Schott) Benth. ex Hook.f.    Arbusto Terrícola Nativa  

Chrysobalanaceae Licania tomentosa (Benth.) Fritsch Oiti  Arbóreo Terrícola Nativa/introduzida  

Clusiaceae  Clusia criuva Cambess. Abaneiro‐branco Arbóreo Terrícola Nativa  

Clusiaceae  Clusia fluminensis Planch. & Triana Abaneiro  Arbóreo Terrícola Nativa Vulnerável 

Clusiaceae  Clusia lanceolata Cambess. Ceboleiro‐da‐praia Arbóreo Terrícola Nativa  

Clusiaceae  Garcinia gardneriana (Planch. & Triana) Zappi  Bacupari  Arbóreo Terrícola Nativa  

Combretaceae Avicennia schaueriana Stapf & Leechm. ex Moldenke Siriba  Arbóreo Terrícola Nativa  

Combretaceae Terminalia catappa L.  Amendoeira  Arbóreo Terrícola Exótica/subespontânea  

Commelinaceae Tradescantia zebrina Heynh. ex Bosse  Tapueraba  Erva Terrícola Nativa  

Commelinaceae Dichorisandra thyrsiflora J.C.Mikan Cana‐frista  Erva Terrícola Nativa  

Convolvulaceae Ipomoea imperati (Vahl) Griseb.  Campainha‐branca Erva Terrícola Nativa  

Costaceae  Costus sp.    Erva Terrícola Nativa  

Cyperaceae  Cyperus sp    Erva Terrícola Nativa  

Cyperaceae  Remirea maritima Aubl.   Erva Terrícola Nativa  

Cyperaceae  Rhynchospora tenuis Link    Erva Terrícola Nativa  

Ebenaceae  Diospyros inconstans Jacq.   Arbóreo Terrícola Nativa  

Erythroxylaceae Erythroxylum ovalifolium Peyr.    Arbusto Terrícola Nativa  

Erythroxylaceae Erythroxylum pulchrum A.St.‐Hil Arco‐de‐pipa  Arbóreo Terrícola Nativa  

Euphorbiaceae Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg.  Tapiá  Arbóreo Terrícola Nativa  

Euphorbiaceae Joannesia princeps Vell. Boleira  Arbóreo Terrícola Nativa  

Euphorbiaceae Ricinus communis L.   Mamona  Arbusto Terrícola Nativa/introduzida/
Subespontânea 
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Euphorbiaceae Sapium glandulosum (L.) Morong  Burra‐leiteira  Arbóreo Terrícola Nativa  

Euphorbiaceae  Joannesia princeps Vell. Boleira  Arbóreo Terrícola Nativa  

Euphorbiaceae  Sebastiania sp    Subarbusto Terrícola Nativa  

Fabaceae  Albizia polycephala (Benth.) Killip ex Record  Monjolo  Arbóreo Terrícola Nativa  

Fabaceae  Andira legalis (Vell.) Toledo  Angelin  Arbóreo Terrícola Nativa Vulnerável 

Fabaceae  Chamaecrista ensiformis (Vell.) H.S.Irwin & Barneby    Arbóreo Terrícola Nativa Vulnerável 

Fabaceae  Clitoria fairchildiana R.A.Howard  Sombreiro  Arbóreo Terrícola Nativa/introduzida/
Subespontânea 

 

Fabaceae  Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub. Marmelo‐do‐mangue Arbusto Terrícola Nativa  

Fabaceae  Inga maritima Benth.   Inga‐da‐restiga Arbusto Terrícola Nativa Vulnerável 

Fabaceae  Abarema cochliacarpos (Gomes) Barneby & J.W.Grimes Abarema  Arbóreo Terrícola Nativa Vulnerável 

Fabaceae  Abrus precatorius L.   Abrus  Trepadeira Terrícola Nativa  

Fabaceae  Acacia polyphylla DC.    Arbóreo Terrícola Nativa  

Fabaceae  Acosmium lentiscifolium Schott Murta  Arbóreo Terrícola Nativa Vulnerável 

Fabaceae  Albizia lebbeck (L.)Benth. Albízia  Arbóreo Terrícola Exótica/subespontânea  

Fabaceae  Andira fraxinifolia Benth. Angelim‐miudo Arbóreo Terrícola Nativa  

Fabaceae  Caesalpinia echinata Lam. Pau‐brasil  Arbóreo Terrícola Nativa/introduzida  

Fabaceae  Canavalia rosea (Sw.) DC.  Feijão‐da‐praia Erva Terrícola Nativa  

Fabaceae  Cassia grandis L.f.  Acassia‐roxa  Arbóreo Terrícola Nativa/introduzida  

Fabaceae  Chamaecrista ramosa (Vogel) H.S.Irwin & Barneby    Subarbusto Terrícola Nativa  

Fabaceae  Chloroleu contortum (Mart.) Pittier Tataré  Arbóreo Terrícola Nativa  

Fabaceae  Crotalaria incana L.   Guizo‐de‐cascavel Subarbusto Terrícola Nativa  

Fabaceae  Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. Flamboyant  Arbóreo Terrícola Exótica/introduzida/
Subespontânea 

 

Fabaceae  Inga laurina (Sw.) Willd. Inga‐branco  Arbóreo Terrícola Nativa  
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Fabaceae  Inga vera Willd.  Inga‐quatro‐quinas Arbóreo Terrícola Nativa  

Fabaceae  Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit  Leucena  Arbóreo Terrícola Exótica/subespontânea  

Fabaceae  Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz Pau‐ferro  Arbóreo Terrícola Nativa/introduzida  

Fabaceae  Lonchocarpus virgilioides (Vogel) Benth.   Arbóreo Terrícola Nativa  

Fabaceae  Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld Borrachudo  Arbóreo Terrícola Nativa  

Fabaceae  Machaerium incorruptibile (Vell.) Benth. Jacarandá‐bico‐de‐pato Arbóreo Terrícola Nativa Vulnerável 

Fabaceae  Machaerium pedicellatum Vogel Jacarandá‐tam Arbóreo Terrícola Nativa Vulnerável 

Fabaceae  Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze Maricá  Arbóreo Terrícola Nativa  

Fabaceae  Ormosia arborea (Vell.) Harms  Olho‐de‐cabra Arbóreo Terrícola Nativa Vulnerável 

Fabaceae  Piptadenia paniculata Benth. Espinheiro  Arbóreo Terrícola Nativa  

Fabaceae  Pseudopiptadenia contorta (DC.) G.P.Lewis & M.P.Lima Angico‐branco Arbóreo Terrícola Nativa  

Fabaceae  Pterocarpus rohrii Vahl Aldrago  Arbóreo Terrícola Nativa  

Fabaceae  Senna bicapsularis (L.) Roxb.   Arbusto Terrícola Nativa  

Fabaceae  Senna pendula(Humb.& Bonpl.ex Willd.) H.S.Irwin & Barneby  Sena  Arbusto Terrícola Nativa  

Fabaceae  Senna siamea (Lam.) H.S.Irwin & Barneby    Arbóreo Terrícola Exótica/subespontânea  

Fabaceae  Tamarindus indica L.  Tamarindo  Arbóreo Terrícola Exótica  

Fabaceae  Zollernia glabra (Spreng.) Yakovlev Mocitaíba  Arbóreo Terrícola Nativa Vulnerável 

Heliconiaceae Heliconia caribaea Lam Heliconia  Erva Terrícola Exótica  

Heliconiaceae Heliconia episcopalis Vell.   Erva Terrícola Nativa  

Lamiaceae  Vitex polygama Cham.  Tarumã  Arbóreo Terrícola Nativa  

Lauraceae  Ocotea notata (Nees &Mart.) Mez  Canela  Arbóreo Terrícola Nativa  

Lauraceae  Nectandra oppositifolia Nees Canela‐ferrugem Arbóreo Terrícola Nativa  

Lauraceae  Persea americana Mill. Abacate  Arbóreo Terrícola Exótica/subspontanea  

Malpighiaceae Byrsonima sericea DC.  Murici  Arbóreo Terrícola Nativa  
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Malpighiaceae Malpighia glabra L.   Acerola  Arbusto Terrícola Exótica  

Malpighiaceae Peixotoa sp    Trepadeira Terrícola Nativa  

Malvaceae  Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A.Robyns   Imbiruçu  Arbóreo Terrícola Nativa  

Malvaceae  Theobroma cacao L.   Cacau  Arbusto Terrícola Nativa/introduzida  

Malvaceae  Ceiba speciosa (A.St.‐Hil.) Ravenna Paineira  Arbóreo Terrícola Nativa  

Malvaceae  Pachira aquatica Aubl.  Munguba  Arbóreo Terrícola Nativa/introduzida  

Malvaceae  Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A.Robyns Imbiruçu  Arbóreo Terrícola Nativa  

Malvaceae  Sida acuta Burm.f.   Vassourinha  Subarbusto Terrícola Nativa  

Malvaceae  Sterculia foetida L.  Chicha  Arbóreo Terrícola Exótica  

Malvaceae  Talipariti pernambucense (Arruda) Bovini Guaxuma ‐do‐mangue Arbóreo Terrícola Nativa  

Malvaceae  Talipariti tiliaceum (L.) Fryxell  Algodoeiro‐da‐praia Arbóreo Terrícola Exótica  

Malvaceae  Thespesia populnea (L.) Sol. ex Corrêa  Tespesia  Arbóreo Terrícola Exótica/subspontânea  

Marantaceae Calathea sp    Erva Terrícola Nativa  

Melastomataceae Miconia cinnamomifolia (DC.) Naudin Jacatirão  Arbóreo Terrícola Nativa  

Melastomataceae Miconia sp  Pixica  Arbusto Terrícola Nativa  

Melastomataceae Pterolepis glomerata (Rottb.) Miq.    Erva Terrícola Nativa  

Melastomataceae Tibouchina maximiliana (DC.) Baill.  Quaresmeira  Arbusto Terrícola Nativa  

Meliaceae  Cedrela fissilis Vell.  Cedro  Arbóreo Terrícola Nativa  

Meliaceae  Cedrela odorata L.  Cedro  Arbóreo Terrícola Nativa  

Meliaceae  Guarea guidonia (L.) Sleumer  Carrapeta  Arbóreo Terrícola Nativa  

Meliaceae  Melia azedarach L.  Melia  Arbóreo Terrícola Exótica/subspontanea  

Meliaceae  Trichilia sp    Arbóreo Terrícola Nativa  

Moraceae  Artocarpus altilis (Parkinson ex F.A.Zorn) Fosberg Fruta‐pão  Arbóreo Terrícola Nativa  

Moraceae  Artocarpus heterophyllus Lam. Jaqueira  Arbóreo Terrícola Exótica/subspontanea  
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Moraceae  Ficus benjamina L.  Ficus benjamina Arbóreo Terrícola Exótica/introduzida  

Moraceae  Ficus clusiifolia Schott  Figueira  Arbóreo Terrícola Nativa  

Moraceae  Ficus cyclophylla (Miq.) Miq. Gameleira‐grande Arbóreo Terrícola Nativa Em perigo 

Moraceae  Ficus gomelleira Kunth Gameleira  Arbóreo Terrícola Nativa  

Moraceae  Ficus hirsuta Schott  Molembá  Arbóreo Terrícola Nativa Em perigo 

Moraceae  Ficus insipida Willd.  Figueira‐mata‐pau Arbóreo Terrícola Nativa  

Moraceae  Ficus religiosa L.  Figueira‐religiosa Arbóreo Terrícola Exótica/introduzida  

Moraceae  Ficus sp  Figueira  Arbóreo Terrícola Nativa  

Moraceae  Morus nigra L.  Amora  Arbóreo Terrícola Exótica  

Moraceae  Sorocea hilarii Gaudich. Pau‐tiú  Arbóreo Terrícola Nativa  

Musaceae  Musa paradisiaca L.  Bananeira  Erva Terrícola Exótica  

Myrtaceae  Calyptranthes brasiliensis Spreng.    Arbóreo Terrícola Nativa  

Myrtaceae  Eugenia punicifolia (Kunth) DC. Cambuí  Arbóreo Terrícola Nativa  

Myrtaceae  Eugenia uniflora L.  Pitanga  Arbóreo Terrícola Nativa  

Myrtaceae  Eugenia uniflora L.  Pitanga  Arbóreo Terrícola Nativa  

Myrtaceae  Myrciaria floribunda (H.West ex Willd.) O.Berg   Arbóreo Terrícola Nativa  

Myrtaceae  Neomitranthes obscura (DC.) N.Silveira   Arbóreo Terrícola Nativa  

Myrtaceae  Calyptranthes brasiliensis Spreng. Guamirim‐branco Arbóreo Terrícola Nativa  

Myrtaceae  Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O.Berg   Arbóreo Terrícola Nativa  

Myrtaceae  Eucalyptus sp  Eucalipto  Arbóreo Terrícola Exótica  

Myrtaceae  Eugenia astringens Cambess. Cambuí  Arbóreo Terrícola Nativa  

Myrtaceae  Eugenia brasiliensis Lam. Grumixama  Arbóreo Terrícola Nativa  

Myrtaceae  Eugenia florida DC.    Arbóreo Terrícola Nativa  

Myrtaceae  Eugenia rostrata O.Berg Guamirim  Arbóreo Terrícola Nativa  
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Myrtaceae  Eugenia selloi B.D.Jacks.  Pitangão  Arbóreo Terrícola Nativa Vulnerável 

Myrtaceae  Eugenia sulcata Spring ex Mart. Pitanga preta  Arbóreo Terrícola Nativa  

Myrtaceae  Eugenia uniflora L.  Pitanga  Arbóreo Terrícola Nativa  

Myrtaceae  Myrcia multiflora (Lam.) DC. Guamirim  Arbóreo Terrícola Nativa  

Myrtaceae  Myrcia racemosa (O.Berg) Kiaersk. Cambuí  Arbóreo Terrícola Nativa  

Myrtaceae  Myrciaria floribunda (H.West ex Willd.) O.Berg   Arbóreo Terrícola Nativa  

Myrtaceae  Myrciaria tenella (DC.) O.Berg  Cambuizinho  Arbóreo Terrícola Nativa  

Myrtaceae  Myrrhinium atropurpureum Schott  Mirtilo  Arbóreo Terrícola Nativa Em perigo 

Myrtaceae  Neomitranthes langsdorffii (O.Berg) Mattos    Arbóreo Terrícola Nativa  

Myrtaceae  Psidium cattleianum Sabine  Araça‐da‐praia Arbusto Terrícola Nativa  

Myrtaceae  Psidium guajava L.   Goiabeira  Arbóreo Terrícola Nativa  

Myrtaceae  Syzygium cumini (L.) Skeels Jamelão  Arbóreo Terrícola Exótica/subspontanea  

Myrtaceae  Syzygium jambos (L.) Alston Jambo‐branco Arbóreo Terrícola Exótica/subspontanea  

Myrtaceae  Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M.Perry  Jambo  Arbóreo Terrícola Exótica  

Nictagynaceae Guapira pernambucensis (Casar.) Lundell  Maria‐mole  Arbóreo Terrícola Nativa  

Nyctaginaceae Guapira opposita (Vell.) Reitz João‐mole  Arbóreo Terrícola Nativa  

Ochnaceae  Ouratea cuspidata (A.St.‐Hil.) Engl. Ouratea cuspidata Arbusto Terrícola Nativa  

Orchidaceae  Epidendrum denticulatum Barb.Rodr.  Orquidea  Erva Terrícola Nativa  

Orchidaceae  Cyrtopodium flavum Link & Otto ex Rchb.f.    Erva Terrícola Nativa  

Passifloraceae Passiflora mucronata Lam.  Maracujá‐de‐praia Trepadeira Terrícola Nativa  

Peraceae  Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill.  Estraladeira  Arbóreo Terrícola Nativa  

Peraceae  Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill. Estraladeira  Arbóreo Terrícola Nativa  

Phytolaccacae Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms  Pau d'alho  Arbóreo Terrícola Nativa  

Piperaceae  Piper amalago L.     Arbusto Terrícola Nativa  



 

A serviço de

 

 

 

Relatório Ambiental Simplificado das Obras de Recuperação Ambiental do Complexo Lagunar de Jacarepaguá 
Capítulo III – Diagnóstico Ambiental da Área de Influência 
Revisão 00 

III-320 

Família  Nome científico  Nome comum  Hábito  Estrato  Origem  Status 

Piperaceae  Piper aduncum L.  Pimenta‐de‐macaco Arbusto Terrícola Nativa  

Piperaceae  Piper arboreum Aubl.  Pimenteira  Arbusto Terrícola Nativa  

Poaceae  Cynodon maritimus Kunth  Grama‐barbante Erva Terrícola Nativa  

Poaceae  Imperata brasiliensis Trin.  Sapê  Erva Terrícola Nativa  

Poaceae  Paspalum maritimum Trin.  Grama‐da‐praia Erva Terrícola Nativa  

Poaceae  Bambusa vulgaris Schrad. Bambu  Arbusto Terrícola Exótica  

Poaceae  Cynodon maritimus Kunth  Grama‐barbante Erva Terrícola Nativa  

Poaceae  Panicum maximum Jacq.  Capim colonião Erva Terrícola Exótica/subspontanea  

Poaceae  Paspalum arenarium Schrad. Capim‐papuãzinho Erva Terrícola Nativa  

Poaceae  Paspalum maritimum Trin. Capim‐gengibre Erva Terrícola Nativa  

Poaceae  Paspalum vaginatum Sw.  Grama‐da‐praia Erva Terrícola Nativa  

Poaceae  Sporobolus virginicus (L.) Kunth Capim‐touceirinha Erva Terrícola Nativa  

Polygonaceae Coccoloba arborescens (Vell.) R.A.Howard  Bolo‐trepador Trepadeira Terrícola Nativa  

Polygonaceae Coccoloba alnifolia Casar. Bolo  Arbóreo Terrícola Nativa  

Polygonaceae Coccoloba uvifera (L.) L. Cocoloba  Arbóreo Terrícola Exótica  

Polygonaceae Triplaris americana L.  Pau‐formiga  Arbóreo Terrícola Nativa/introduzida/
Subspontanea 

 

Pontederiaceae Eichhornia crassipes (Mart.) Solms  Aguapé  Erva Aquática Nativa  

Primulaceae  Myrsine parvifolia A.DC.  Capororoca  Arbóreo Terrícola Nativa  

Primulaceae  Myrsine umbellata Mart.  Capororoca  Arbóreo Terrícola Nativa  

Primulaceae  Myrsine ferruginea (Ruiz & Pav.) Spreng. Capororoca  Arbóreo Terrícola Nativa  

Primulaceae  Myrsine guianensis (Aubl.) O.Kuntze Caporoca  Arbóreo Terrícola Nativa  

Primulaceae  Myrsine parvifolia A.DC. Capororoquinha Arbóreo Terrícola Nativa  

Primulaceae  Myrsine umbellata Mart. Capororocão  Arbóreo Terrícola Nativa  

Pteridaceae  Acrostichum aureum L.  Samambaia do brejo Erva Aquática/ Nativa  
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Família  Nome científico  Nome comum  Hábito  Estrato  Origem  Status 

Terrícola

Pteridaceae  Acrosticum danaefolium Langsd. & Fisch Samambaia‐do‐brejo Erva Aquática/
Terrícula 

Nativa  

Pteridophyta Pteridophyta 1  Samambaia da lagoa 1 Erva Terrícola Nativa  

Pteridophyta Pteridophyta 2  Samambaia da lagoa 2 Erva Terrícola Nativa  

Rhizophoraceae Rhizophora mangle L.  Mangue‐vermelho Arbóreo Terrícola Nativa  

Rosaceae  Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. Nespera  Arbóreo Terrícola Exótica  

Rubiaceae  Amaioua guianensis Aubl.   Arbóreo Terrícola Nativa  

Rubiaceae  Genipa americana L.  Genipapo  Arbóreo Terrícola Nativa  

Rubiaceae  Melanopsidium nigrum Cels.   Arbusto Terrícola Nativa Em perigo 

Rubiaceae  Psychotria carthagenensis Jacq. Cafezinho  Arbusto Terrícola Nativa  

Rubiaceae  Randia armata (Sw.) DC. Espinho‐de‐agulha Arbóreo Terrícola Nativa  

Rubiaceae  Tocoyena bullata (Vell.) Mart. Genipapo‐da‐praia Arbusto Terrícola Nativa  

Rutaceae  Citrus sinensis (L.) Osbeck Laranja  Arbusto Terrícola Exótica  

Rutaceae  Pilocarpus spicatus A.St.‐Hil.   Arbóreo Terrícola Nativa  

Rutaceae  Citrus limon (L.) Burm. f. Limao  Arbusto Terrícola Exótica  

Rutaceae  Murraya paniculata (L.) Jack Murta  Arbusto Terrícola Exótica/subspontanea  

Salicaceae  Casearia aculeata Jacq. Guaçatunga  Arbóreo Terrícola Nativa  

Salicaceae  Casearia sylvestris Sw. Pau‐lagarto  Arbóreo Terrícola Nativa  

Sapindaceae  Cupania emarginata Cambess. Camboatã  Arbóreo Terrícola Nativa  

Sapindaceae  Allophyllus edulis (A.St.‐Hil.) Radlk. Chal‐chal  Arbóreo Terrícola Nativa  

Sapindaceae  Allophylus petiolulatus Radlk.  Chal‐chal  Arbóreo Terrícola Nativa  

Sapindaceae  Cupaniaoblongifolia Mart. Camboatá  Arbóreo Terrícola Nativa  

Sapindaceae  Filiciumdecipiens (Wight & Arn.) Thwaites  Felicio  Arbóreo Terrícola Exótica  

Sapindaceae  Matayba guianensis Aubl.  Mataiba  Arbóreo Terrícola Nativa  
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Família  Nome científico  Nome comum  Hábito  Estrato  Origem  Status 

Sapindaceae  Paullinia weinmanniifoliaMart.    Trepadeira Terrícola Nativa  

Sapotaceae  Manilka rasubsericea (Mart.) Dubard  Maçaranduba Arbóreo Terrícola Nativa Vulnerável 

Sapotaceae  Chrysophyllum cainito L. Abiu roxo  Arbóreo Terrícola Exótica  

Sapotaceae  Mimusops balata (Aubl.) C.F.Gaertn.  Abricó  Arbóreo Terrícola Exótica  

Sapotaceae  Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk.  Abil  Arbóreo Terrícola Nativa  

Sapotaceae  Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk. Maçaranduba Arbóreo Terrícola Nativa Vulnerável 

Sapotaceae  Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) T.D.Penn. Quixabeira  Arbóreo Terrícola Nativa Vulnerável 

Solanaceae  Cestrum intermedium Sendtn.  Cestrum  Arbusto Terrícola Nativa  

Typhaceae  Typha domingensis Pers.  Taboa  Erva Aquática/
Terrícola 

Nativa  

Urticaceae  Cecropia pachystachya Trécul  Embaúba  Arbóreo Terrícola Nativa  

Urticaceae  Cecropia glaziovii Snethl. Embaúba  Arbóreo Terrícola Nativa  

Urticaceae  Coussapoa microcarpa (Schott) Rizzini Mata‐pau  Arbóreo Terrícola Nativa  

Urticaceae  Coussapoa microcarpa (Schott) Rizzini  Falso ficus  Arbóreo Terrícola Nativa  

Verbenaceae Aegiphila integrifolia (Jacq.) Moldenke  Papagaio  Arbóreo Terrícola Nativa  

NOTA: As espécies estão relacionadas com seu hábito, estrato, origem e status de conservação de acordo com a lista de espécies da flora e fauna ameaçadas na cidade do Rio de Janeiro, instituída 
pelo Decreto Municipal 15.793 de 4 de junho de 1997. 



 

A serviço de 

  

 

 

Relatório Ambiental Simplificado das Obras de Recuperação Ambiental do Complexo Lagunar de Jacarepaguá 
Capítulo III – Diagnóstico Ambiental da Área de Influência 
Revisão 00 

III-323 

 

Figura 3.2.4‐2: Epidendrun denticulatum registrada durante o estudo da flora do Complexo Lagunar de Jacarepaguá. 

 

 

 

Figura 3.2.4‐3: Quesnelia quesneliana registrada durante o estudo da flora do Complexo Lagunar de Jacarepaguá. 
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Figura 3.2.4‐4: Cupania emarginata registrada durante o estudo da flora do Complexo Lagunar de Jacarepaguá. 

 

 

 

Figura 3.2.4‐5: Andira legalis registrada durante o estudo da flora do Complexo Lagunar de Jacarepaguá. 



 

A serviço de 

  

 

 

Relatório Ambiental Simplificado das Obras de Recuperação Ambiental do Complexo Lagunar de Jacarepaguá 
Capítulo III – Diagnóstico Ambiental da Área de Influência 
Revisão 00 

III-325 

 

Figura 3.2.4‐6: Tilandsia stricta registrada durante o estudo da flora do Complexo Lagunar de Jacarepaguá. 

 

 

 

Figura 3.2.4‐7: Neoregelia cruentaregistrada durante o estudo da flora do Complexo Lagunar de Jacarepaguá. 
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ii. Caracterização das fisionomias 

 

MANGUE 

Caracterizado por vegetação lenhosa típica, o manguezal é um ecossistema costeiro que 

ocorre em regiões tropicais e sub-tropicais do mundo ocupando as áreas entremarés. As 

espécies que ocorrem no mangue são adaptadas às condições limitantes de salinidade, 

substrato inconsolidado, pouco oxigenado e frequente submersão pelas marés (SOARES, 

1997).  

Pode se atribuir diversas funções ecológicas aos manguezais, podendo ser destacado a 

proteção da linha de costa promovida por este ecossistemas e sua função como refúgio para 

inúmeras espécies marinhas e estuarinas e como base de inúmeras cadeias alimentares 

detríticas das águas costeiras adjacentes.  

No Brasil, os manguezais distribuem-se desde o extremo norte do Amapá até o município de 

Laguna, Santa Catarina, ocupando uma área estimada em 25.000 km2, sendo compostos por 6 

espécies arbóreas típicas, pertencentes a 3 gêneros: Rhizophora mangle, Rhizophora 

harrisonii, Rhizophora racemosa, Avicennia schaueriana, Avicennia germinans e Laguncularia 

racemosa. 

Schaeffer-Novelli et al. (1990) apud Soares (1999) classificou os mangues do litoral brasileiro 

em oito unidades fisiográficas, com base no relevo, tipo de solo, cobertura vegetal, temperatura 

média anual, evapotranspiração potencial e amplitude das marés médias e de sizígia. Os 

manguezais do Rio de Janeiro foram situados na unidade VII, por estarem submetidos a 

condições ambientais regionais similares, teriam um desenvolvimento estrutural dentro de uma 

mesma faixa. 

No litoral fluminense são encontradas três das seis espécies vegetais típicas de manguezal, 

que ocorrem no Brasil: Avicennia schaueriana, Laguncularia racemosa e Rhizophora mangle. 

Primariamente, essas espécies vão interagir, segundo suas exigências fisiológicas e 

tolerâncias ambientais, para formarem bosques, que podem ser monoespecíficos ou mistos 

(SOARES et al., 2003). 

O desmatamento dos manguezais no Rio de Janeiro foi intenso na história ambiental urbana da 

cidade. A madeira de suas árvores era utilizada como lenha e diversas de suas áreas, 
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naturalmente alagadas, foram aterradas para empreendimentos imobiliários ou ocupações por 

invasão irregular. 

Na baixada de Jacarepaguá, esta formação encontra-se altamente pressionada exibindo 

vegetação com pouca saúde. Os mangues ao redor das lagoas, compartilham espaço com 

resíduos, assoreamento intenso, poluição, aterramento e urbanização, que por sua vez altera o 

regime hídrico natural do ambiente. No entanto, conserva em alguns trechos bom 

desenvolvimento estrutural.  

As margens das lagoas ocupadas por mangue apresentam um gradiente que ao se afastar da 

margem a área passa a ser ocupada por outras espécies, sendo um grande número de 

espécies exóticas, além de espécies de restinga ou mata de baixada, principalmente pioneiras. 

No estudo sobre a estrutura e grau de perturbação dos mangues da Lagoa da Tijuca, Soares 

(1999) verificou grande variabilidade no desenvolvimento estrutural entre os pontos de 

amostragem, destacando-se um maior desenvolvimento em algumas estações, caracterizando 

um mosaico estrutural. E considerou esta heterogeneidade estrutural forte indicador de área 

alterada. A ocorrência de manchas estruturalmente bem desenvolvidas contrastando com 

trechos menos desenvolvidas e a presença isolada, ao longo de toda área, de indivíduos de 

grande porte contribuem para conclusão de que os mangues desta região se encontram sob 

influência de algum tipo de tensor. 

Soares (1999) aponta como provável causa da degradação dos mangues da Lagoa da Tijuca 

atividades relacionadas a movimentação de terra e corte de manguezal, que podem afetar o 

mangue de forma descontínua. Esta ideia é reforçada pela analise de fotos aéreas tiradas entre 

1975 e 1993 e pelos dados de campo do autor, que mostra destruição de manguezal em 

alguns trechos e redução da faixa de manguezal em outros. Regiões que em 1975 tinham faixa 

de mangue com largura de até 100 m, não ultrapassam 40 m de largura atualmente. 

Outra causa de redução da área do manguezal também está associado a eventos de grandes 

chuvas. Estas podem promover grande carreamento de sedimentos dos maciços da Tijuca e da 

Pedra Branca, cujo material fino tem como destino final as lagoas do Complexo Lagunar de 

Jacarepaguá. Como resultado desta sedimentação a cota do terreno aumentou reduzindo a 

influência da maré e proporcionando a invasão de outras espécies, como Acrostichum sp. 
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O estudo de campo realizado para o Projeto de Recuperação Ambiental do Complexo Lagunar 

de Jacarepaguá também constatou a presença de Acrostichum aureum (samambaia do brejo) 

nos manguezais estudados. Muitas vezes a faixa de manguezal era bem estreita ou as 

manchas ocorriam de forma descontínua. Nestes intervalos um grande número de espécies 

exóticas e nativas introduzidas, além de espécies pioneiras típicas de restinga foram 

registradas. 

Estes eventos de sedimentação associados a redução dos manguezais devido a corte e aterro 

podem vir a eliminar estas comunidades caso continuem a atuar de forma crônica nestes 

ambientes. 

Dentre os pontos estudados, é apresentada a seguir a sucinta descrição daqueles onde foi 

identificada a presença de mangue. 

 

 

Figura 3.2.4‐8: Áreas de mangue nas margens das lagoas do Complexo Lagunar de Jacarepaguá. 

 

Ponto 1 

Situado nas margens da Lagoa do Camorim, verifica-se uma faixa descontínua de mangue de 

aproximadamente vinte metros de largura em sua margem. De ambos os lados pode se 

observar a ocorrência das três espécies típicas de manguezais, porém com a predominância 

de Rhizophora mangle (mangue-vermelho). O sub-bosque dessa faixa é ocupado por 

Acrostichum aureum (samambaia-do-brejo). 

A área mais afastada da Lagoa, próxima às edificações, é dominada por espécies exóticas 

invasoras, cuja propagação é facilitada pelos aterramentos da construção civil. Pode-se 
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destacar a predominância de Leucaena leucocephala (leucena). Entre as regenerações de 

espécies nativas podemos destacar Alchornea triplinervia (tapiá). 

 

Ponto 2 

Situada na margem da Lagoa da Tijuca, o ponto 2 é representado por área de manguezal, com 

ocorrência das três espécies típicas, porém com a predominância de Rhizophora mangle 

(mangue-vermelho). Local muito antropizado, transformado em um tipo de área de lazer. 

Trilhas adentram o manguezal e foi realizado despejo de areia para tornar o solo próprio para 

caminhada, o que pode ter interferido na influência da maré sob o mangue, que se encontra em 

terreno mais alto. 

 

Ponto 3 

Este ponto está localizado na margem da Lagoa da Tijuca. A margem da Lagoa é ocupada por 

um fragmento de manguezal, onde as três espécies ocorrem de forma equilibrada, sem 

predominância aparente de uma espécie sobre a outra. 

O entorno do fragmento de mangue é dominado por vegetação exótica, de porte arbóreo e 

pode-se observar claramente a predominância de Leucaena leucocephala. Ocorrem alguns 

alagadiços cobertos por Typha domingensis (taboa) e Acrostichum aureum (samambaia-do-

brejo). 

 

Ponto 6 

Localizado na margem da Lagoa da Tijuca, no trecho atrás dos shoppings Cittá América e 

Downtown, neste ponto observa-se área de manguezal em estado de preservação regular. 

Registrou-se a ocorrência das três espécies típicas de mangue, porém com predominância de 

Rhizophora mangle L. (mangue-vermelho). 



 

A serviço de 

  

 

 

Relatório Ambiental Simplificado das Obras de Recuperação Ambiental do Complexo Lagunar de Jacarepaguá 
Capítulo III – Diagnóstico Ambiental da Área de Influência 
Revisão 00 

III-330 

 

Figura 3.2.4‐9: Mangue registrado no ponto 6, na margem da Lagoa da Tijuca. 

 

Ponto 11 

Ponto situado na margem da Lagoa de Marapendi, apresenta área de mangue onde ocorrem 

as três espécies típicas de manguezal, porém observa-se a predominância de Avicennia 

schaueriana (siriba). Pode-se destacar a ocorrência de Dalbergia ecastaphyllum (rabo-de-

bugio) no ecótone. 

Ponto 12 

A margem da Lagoa de Marapendi representa área antropizada, com predominância de 

Dalbergia ecastaphyllum (rabo-de-bugio). Observa-se a ocorrência de Avicennia schaueriana 

(siriba) na margem da lagoa, formando pequenos agrupamentos. Porém não caracteriza um 

fragmento de mangue, devido a pequena extensão dos agrupamentos de siriba, rodeados por 

outras espécies.  

 

Figura 3.2.4‐10: Vegetação de mangue compartilhando espaço com espécies exóticas no Ponto 12, margem da Lagoa da 
Marapendi. 
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Ponto 14 

Ainda na margem da Lagoa de Marapendi, neste ponto foram registrados indivíduos de 

mangue margeando a lagoa, em uma faixa de aproximadamente 20 metros de largura. A área 

encontra-se sob forte ação antrópica estando presentes muitas espécies exóticas ao redor do 

trecho de mangue, destacando-se Terminalia catappa (amendoeira). 

 

Ponto 15 

Estreita faixa de mangue margeando a Lagoa de Marapendi. Área dominada por Terminalia 

catappa (amendoeira). 

 

Ponto 17 

Apesar de ainda conservar alguns indivíduos Avicennia schaueriana (siriba), este ponto na 

margem da Lagoa de Marapendi encontra-se altamente antropizada predominância de exóticas 

e ornamentais. Faixa descontínua de vegetação nativa margeando a lagoa caracterizada 

principalmente por Dalbergia ecastaphyllum e Avicennia schaueriana. 

 

Ponto 18 

De forma similar ao ponto 17, podemos observar pequenas manchas de mangue margeando a 

Lagoa de Marapendi neste ponto. A área encontra-se completamente antropizada e a espécie 

Talipariti pernambucense (guaxuma-do-mangue) é a dominante. Foi observado também grande 

acúmulo de resíduos urbanos neste ponto. 

Ponto 19 

Continuação do ponto anterior, a área encontra-se totalmente antropizada, transformada em 

pomar, onde são cultivadas espécies nativas e exóticas, frutíferas e ornamentais, formando 

uma faixa de aproximadamente 100 metros de extensão. Logo após é possível observar 

pequena fixa de mangue na margem da lagoa. 

Ponto 20 e 21 

Situados no trecho de estreitamento da Lagoa de Marapendi (Canal de Marapendi) a área 

mantêm o aspecto antropizado e é dominada por exóticas. Foram registrados pequenos 

fragmentos de mangue, alternados por faixas de Talipariti pernambucense.  
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Ponto 23 

Localizado na margem da Lagoa da Tijuca, este ponto apresenta-se bastante antropizado. 

Observa-se a formação de manguezal margeando a lagoa com predominância de Avicennia 

schaueriana (siriba). Na área mais afastada da margem da lagoa ocorre regeneração de 

espécies nativas com estrato arbóreo formado predominantemente por espécies exóticas, se 

destacando Leucaena leucocephala (leucena).  

 

Ponto 30 

Este ponto representa a vegetação registrada na Ilha Parque, que por sua vez serão alvo de 

intervenção direta do empreendimento, servindo como área de disposição, sendo necessária a 

supressão de vegetação nesta área. A vegetação de mangue é descontínua e fragmentada, 

interrompida por vegetação herbácea, com destaque para Acrostichum aureum (samambaia-

do-brejo) e Typha domingensis. Registrou-se Avicennia schaueriana, dominante, e Rhizophora 

mangle. 

 

Ponto 33 

Neste ponto for registrado um gradiente a partir da margem da Lagoa de Jacarepaguá ocupada 

por Thypha domingenses (taboa) seguida de faixa contínua de manguezal com presença das 

três espécies típicas, formando uma faixa continua com dossel de até 13 metros de altura. Este 

fragmento de manguezal estende-se para margem da Lagoa do Camorim. Em seguida é 

ocupada por área alagadiça com vegetação típica de charcos, com predominância de Talipariti 

pernambucense, ocupando todo o espaço mais afastado da margem da Lagoa.  

 

RESTINGA 

As restingas são consideradas como ecossistemas associados à Mata Atlântica. Cobrem 

aproximadamente 79% do litoral brasileiro e compõem um mosaico de formações vegetais, 

variando desde fisionomias herbáceas, a formações arbustivas e florestais, cujo dossel varia 

em altura (MENEZES & ARAUJO, 2005).  

De acordo com Sugiyama (1998) apud Filho (2009) apresenta revisão sobre a utilização do 

termo restinga em sentido botânico, considerando “vegetação de restinga” o conjunto de 
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comunidades vegetais fisionomicamente distintas, sob influência marinha e flúvio-marinha, 

distribuídas em mosaico e que ocorrem em áreas com grande diversidade ecológica. Essa 

vegetação pode alcançar até as primeiras elevações da Serra do Mar. 

Este ecossistema apresenta um conjunto bastante diversificado de comunidades biológicas, 

que reflete a influência das condições de solo e do grau de exposição às brisas marinhas e ao 

sol, possuindo assim alta diversidade fitofisionômica, estando sob influência de diferentes 

fatores bióticos e abióticos. As espécies que ocorrem nas restingas são, em sua maioria, 

formas adaptadas de espécies oriundas da mata tropical chuvosa que se estruturam em 

comunidades através de processos de interação positiva entre poucas espécies (SCARANO et 

al., 2001). 

Pouco que restou das vegetações de restinga vem sofrendo pressão da exploração imobiliária, 

que cresce a cada ano, e o complexo sistema das restingas encontra-se cada vez mais 

ameaçado (SAMPAIO et al., 2005 apud FILHO, 2009). Foi nos últimos 60 anos que a 

destruição das restingas alcançou proporções alarmantes (ARAUJO, 1989). 

Os ambientes de restinga são recentes do ponto de vista geológico, apresentando idade 

aproximada de 8 mil anos. Nas dunas próximas ao mar, onde a ação das ondas e dos ventos é 

mais intensa, encontramos espécies de pequeno porte e rasteiras. A alta salinidade dificulta o 

desenvolvimento de vegetação de maior porte. Em locais de deposição mais antiga de 

sedimentos, o solo da restinga pode apresentar-se rico em matéria orgânica e com uma 

vegetação arbórea bem estruturada. Em certos trechos do litoral ocorrem, ainda, florestas de 

restinga com grande diversidade de espécies, com árvores chegando a 30 metros de altura 

(SAMPAIO et al., 2005 apud FILHO, 2009).  

A Baixada de Jacarepaguá representa a maior extensão de terras baixas da bacia das lagoas 

costeiras. No entanto, o processo de ocupação vem modificando a região, que até a década de 

50, possuía um ecossistema equilibrado (SMAC, 1998). A intensa ocupação das áreas 

litorâneas da cidade do Rio de Janeiro, desde a sua fundação, tem sido a principal causa da 

progressiva redução das áreas de restinga. Inúmeras espécies, muitas endêmicas da região, 

estão sendo paulatinamente suprimidas ou já desapareceram (SMAC, 2000). 

A região costeira da Baixada de Jacarepaguá, no entanto, apresenta atualmente quatro 

importantes unidades de conservação geridas pela Prefeitura da Cidade, com objetivo de 

preservar este ecossistema: o Parque Natural Municipal de Marapendi (PNMM), o Parque 
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Natural Municipal da Prainha (PNMP), o Parque Natural Municipal Chico Mendes (PNMCM) e o 

Parque Natural Municipal Bosque da Barra (PNMBB) (MALLET-RODRIGUES et al., 2008). 

O mesmo autor retrata que a intensa degradação da restinga da Baixada de Jacarepaguá 

representa a perda de um importante refúgio para diversas espécies de aves de restinga e de 

áreas abertas alagadas, incluindo vários migrantes neárticos, anatídeos, ciconídeos e 

falconiformes.  E a presença dos parques municipais preservando a natureza da região seria 

apenas um paliativo que poderá garantir por um período não muito longo a sobrevivência de 

diversas espécies na área. Relata ainda que paralelamente ao empobrecimento da avifauna da 

região observa-se a colonização por espécies de ambientes abertos, consideradas invasoras 

no Estado do Rio de Janeiro. 

Rocha et al. (2007) também reconhecem a importância de dois remanescentes de restinga na 

Barra da Tijuca protegidos pelo Parque Natural de Municipal Marapendi e o Parque Natural 

Municipal Chico Mendes (PNMCM). Apesar de suas pequenas dimensões tem uma especial 

relevância por se encontraram em área metropolitana da cidade.  

Durante os estudos de campo realizados para o empreendimento em análise, foi constatado 

que a vegetação do PNMCM encontra-se descaracterizada em alguns trechos além da 

presença de espécies exóticas, ornamentais e nativas introduzidas. No entanto, o fragmento 

ainda guarda sua importância conservacionista. De acordo com Vianna & Verçoza (2011) este 

pequeno trecho de vegetação de restinga compreende um número importante de espécies de 

Bromeliaceae. E além de apresentar grande diversidade de bromélias, duas delas encontram-

se ameaçadas de extinção no município, a Neoregelia cruenta e a Vriesea neoglutinosa, a 

primeira também registrada no nosso levantamento realizado no PNMCM. 

Dentre os pontos estudados, é apresentada a seguir a sucinta descrição daqueles onde foi 

identificada a formação de Restinga. 



 

A serviço de 

  

 

 

Relatório Ambiental Simplificado das Obras de Recuperação Ambiental do Complexo Lagunar de Jacarepaguá 
Capítulo III – Diagnóstico Ambiental da Área de Influência 
Revisão 00 

III-335 

 

Figura 3.2.4‐11: Áreas de restinga registradas durante o estudo da vegetação para o Projeto de Recuperação Ambiental do 
Complexo Lagunar de Jacarepaguá. 

 

 

Figura 3.2.4‐12: Áreas de restinga registradas durante o estudo da vegetação para o Projeto de Recuperação Ambiental do 
Complexo Lagunar de Jacarepaguá. 

 

 

Ponto 4 

Neste ponto localizado na margem da Lagoa da Tijuca, no encontro com a Lagoa de 

Marapendi, o estrato arbóreo predominante é composto por espécies exóticas como Leucaena 

leucocephala (leucena) e Syzygium cumini (jamelão). Pode-se verificar a presença de espécies 

arbóreas nativas em regeneração, como Aegiphila integrifolia, Allophylus petiolulatus, 

Astronium graveolens, Ceiba speciosa, Casearia aculeata, Cupania emarginata e Schinus 

terebinthifolius. 

Na área mais próxima ao canal podem-se observar indivíduos de mangue, das três espécies, 

isolados em pequenas praias, sem formação de manguezais propriamente ditos. 
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Ponto 5 

Fragmento de restinga em bom estado de conservação na margem da Lagoa da Tijuca. 

Grande variedade de espécies típicas de restinga, além de espécies consideradas vulneráveis 

para o município como Andira legalis, Aspidosperma parvifolium, Eugenia selloi, Manilkara 

subsericea e Ormosia arborea. Formação de serrapilheira densa. Pode-se observar a presença 

de bromélias terrícolas como Quesnelia quesneliana (bromélia) e Bromelia antiacantha 

(gravatá). 

 

Ponto 7 

Localizado no Parque Natural Municipal Chico Mendes, representa área de restinga 

antropizada, com presença expressiva de espécies exóticas e muitas ornamentais. No entanto, 

conserva ainda características de sua formação original. Apresenta dossel de 

aproximadamente sete metros de altura. Nesse ponto foi registrado um indivíduo de 

Caesalpinia echinata (pau-brasil), porém não será necessária supressão de vegetação nessa 

área para realização das obras de Recuperação Ambiental do Coplexo Lagunar. 

 

Figura 3.2.4‐13: Visão geral do Ponto 7 amostrado para o estudo da vegetação para o Projeto de Recuperação Ambiental do 
Complexo Lagunar de Jacarepaguá. 
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Figura 3.2.4‐14: Exótica Agave americana (pita) e Asparagus racemosu (aspargos) registradas no Ponto 7 durante o estudo 
da vegetação para o Projeto de Recuperação Ambiental do Complexo Lagunar de Jacarepaguá. 

 
 

 

Figura 3.2.4‐15: Plantio de Clusia ornamental e registro da exótica Schefflera actinophylla no Ponto 7 durante o estudo da 
vegetação para o Projeto de Recuperação Ambiental do Complexo Lagunar de Jacarepaguá. 

 

Ponto 8 

Este ponto situa-se no Parque Natural Municipal Marapendi, na margem da Lagoa próxima ao 

Canal da Taxas. Formação de Restinga Arbórea com indivíduos com até quinze metros de 

altura. Estratos bem definidos e formação densa de serrapilheira. Área em estado de 

preservação regular. Apresenta muitas espécies exóticas junto à entrada do Parque. Junto às 

margens da lagoa podemos observar a predominância de Talipariti pernambucense (guaxuma-

do-mangue). 

 

 



 

A serviço de 

  

 

 

Relatório Ambiental Simplificado das Obras de Recuperação Ambiental do Complexo Lagunar de Jacarepaguá 
Capítulo III – Diagnóstico Ambiental da Área de Influência 
Revisão 00 

III-338 

 

Ponto 9 

Situa-se na margem da lagoa de Marapendi, próximo ao ponto 8, na vertente voltada para o 

mar. Área ocupada por restinga arbórea e arbustiva, densa. Formação continua do dossel com 

ocorrência de bromélias terrícolas. 

 

Ponto 10 

Área de restinga arbórea e arbustiva antropizada, abrindo caminho para a predominância de 

gramíneas. No estrato arbóreo pode-se observar a predominância de Casuarina equisetifolia 

(casuarina) entre outras exóticas. 

 

Ponto 13 

Este ponto voltado para o mar, na margem da Lagoa de Marapendi, apresenta formação 

conservada de restinga no trecho mais afastado da margem. Já a margem da Lagoa encontra-

se sob forte ação antrópica, dominada por exóticas.  

 

Ponto 16 

Situado na margem da Lagoa de Marapendi voltada para o interior, este ponto apresenta 

formação arbórea e arbustiva de restinga, com dossel chegando aos sete metros de altura. O 

trecho mais conservado encontra-se na porção mais afastada da lagoa. Pode-se observar faixa 

de manguezal recobrindo as margens da lagoa. 

 

Ponto 22 

Localizado na porção estreita da Lagoa de Marapendi, a área encontra-se altamente 

antropizada, dominada por espécies arbóreas exóticas, sendo predominante Leucaena 

leucocephala. 

 

Ponto 22 

Este ponto está situado dentro do Bosque da Barra e neste foi registrado vegetação típica de 

restinga, com dossel de aproximadamente 8 metros de altura. O parque está sob forte ação 

antrópica, considerando a introdução de espécies exóticas e ornamentais, como Syzygium 
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cumini (jamelão), que por sua vez se comportam de forma agressiva em relação as espécies 

nativas. Podemos destacar a variedade de espécies nativas nas áreas mais afastadas da 

entrada do parque, caracterizando bem o ambiente e os diversos estratos. São observados 

trecho de mata paludosa. 

 

Pontos 27 e 29 

Situam-se na margem da Lagoa de Marapendi e apresentam fragmento de restinga formado 

por moitas. Na área mais próxima à margem da lagoa, pode-se observar a interação da 

restinga com a vegetação típica de mangue. 

 
BREJO E MATAS PALUDOSAS 

Os brejos litorâneos são formações típicas das áreas mais abertas ao longo dos cursos d’água 

da planície costeira, nas depressões situadas entre os cordões litorâneos ou no entorno das 

lagunas e lagoas costeiras. Apresentam diferenças quanto ao nível, ciclos e extensão do 

alagamento (e.g planícies aluviais, matas ciliares, brejos, banhados) (MEDRI et al., 2002; 

ESTEVES, 1998). Segundo Naimam & Dácamps (1997), esses ecossistemas são considerados 

fundamentais na manutenção dos recursos hídricos, assim como nos processos de interação 

com a fauna.  

Os solos estão sujeitos à saturação hídrica durante praticamente todo o tempo, mesmo nos 

períodos menos chuvosos. Normalmente estes sistemas apresentam gradações para áreas 

mais salinas, onde geralmente ocorrem os manguezais e formações associadas, e também 

para locais com substrato arenoso de melhor drenagem, onde em geral ocorrem formações 

arbustivas e arbóreas. 

As área brejosas são reconhecidas por exercer importante papel na conservação de outras 

espécies, como aves migratórias por exemplo, por serem áreas naturais para pouso. Estes 

ambientes servem fonte de alimento e habitat durante os invernos rigorosos do hemisfério 

norte para estas aves. 

As formações com vegetação sobre influência de alagamento (brejos, pântanos, planícies, etc), 

cobrem aproximadamente 6% da superfície terrestre e estão entre os ecossistemas mais 
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ameaçados do planeta (MALTBY, 1991). No Brasil, essas áreas representam cerca de 2% do 

território nacional (WCMC, 2002). 

Na Mata Atlântica, as matas alagadas estão associadas aos solos hidromórficos, onde a 

saturação hídrica ocorre em função do afloramento do lençol freático (LEITÃO-FILHO, 1982; 

TONIATO et al., 1998). Geralmente as espécies herbáceas cespitosas das famílias 

Cyperaceae e Poaceae são dominantes e responsáveis pelo aspecto mais característico da 

vegetação. A vegetação arbórea ocorre nas formações denominadas matas alagadas ou matas 

paludosas.  

Uma das características típicas dessas comunidades são as alterações causadas nos 

processos físico-químicos e biológicos, o que, consequentemente faz com as espécies 

associadas a estes sítios apresente estratégias para se desenvolver (CRAWFORD, 1992). 

Na Baixada de Jacarepaguá, as áreas sujeitas a alagamento banhados e brejos ocorrem nas 

margens das lagoas e canais sem influência marinha. Espécies herbáceas típicas destes 

ambientes foram registradas no presente estudo, são ela: Thypha domingenses, Rhynchospora 

tenuis, Acrostichum aureum, Hydrocotyle bonariensis, Cynodon maritimus, Paspalum 

maritimum, Paspalum vaginatum, Pterolepis glomerata, entre outras. Já entre as formações 

arbóreas as espécies típicas registradas foram: Tabebuia cassinoide, Alchornea triplinervia, 

Andira legalis, Tapirira guianensis, Inga laurina, Myrsine ferruginea, Manilkara subsericea, 

Aspidosperma parvifolium, Calyptranthes brasiliensis, Bactris setosa, entre outras. 

Os ecossistemas tanto de brejos, alagados e matas paludosas da Baixada de Jacarepaguá 

atuam no armazenamento dos fluxos que vêm dos maciços adjacentes, reduzindo o impacto da 

velocidade em que chegam. Vale ressaltar que quanto menor for a cobertura florestal das 

encostas, maior será o impacto do fluxo de sedimento e de água que chega à área plana 

adjacente. As áreas das Vargens Grande, Pequena e Recreio encontram-se em grande parte 

sob esta condição. Estes ecossistemas encontram-se altamente ameaçados na Baixada de 

Jacarepaguá. A grande extensão da planície que originalmente ocupavam contribui para este 

dado.   

Dentre os pontos estudados, é apresentada a seguir a sucinta descrição daqueles onde foi 

identificada a presença de Brejos, Alagados e Matas Paludosas. 
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Figura 3.2.4‐16: Áreas de mata paludosa e brejo registrados durante o estudo da vegetação para o Projeto de Recuperação 
Ambiental do Complexo Lagunar de Jacarepaguá 

 

Ponto 25 

Este ponto situa-se entre o Bosque da Barra e a Lagoa de Jacarepaguá. A área é parcialmente 

inundada, ocasionando a presença de espécies típicas desse tipo de terreno, entre elas 

Tabebuia cassinoides (caxeta), que forma pequenos agrupamentos. Demais espécies nativas 

relacionadas à esse terreno ocorrem de forma isolada. 

 

Ponto 26 

Este ponto situa-se na margem da Lagoa de Jacarepaguá voltada para Barra da Tijuca. Área 

úmida, com trechos parcialmente alagados. Vegetação predominante Acrostichum aureum 

(samambaia-do-brejo). Espécies arbóreas isoladas. Regeneração de nativas nas áreas mais 

secas. 

Ponto 28 

Esse ponto caracteriza a grande área dominada por gramíneas variadas ocupando a maior 

parte da área. O solo é encharcado e há trechos parcialmente alagados. Estão presentes ilhas 

de Leucaena leucocephala (leucena). 

Ponto 31 

Área alagada totalmente ocupada por Typha domingensis (taboa). Trechos sendo aterrados 

para a construção civil. Formação de trechos alagados isolados. Poucas árvores isoladas, na 

porção próximas às vias de acesso. 
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Ponto 32 

Área alagadiça onde percebe-se o alagamento excessivo devido ao represamento da água em 

função dos aterros que circundam a área. O grande número de árvores mortas, sem copa, 

pode estar relacionado ao excesso de água por períodos mais longos que o normal.  Nas áreas 

alagadas desprovida de vegetação arbórea, registrou-se grande extensão de Thypha 

domingensis (taboa) e Acrostichum aureum (samambaia-do-brejo). 

 

Ponto 34 

Neste ponto, localizado às margens da Av. Salvador Allende, apresenta-se uma área inundada 

com formação agrupamentos de T.cassinoides (caxetal). Ocorrência das demais espécies 

nativas associadas presente nas bordas dessa fitofisionomia. 

 

Ponto 35 

Área brejosa com predominância de Acrostichum aureum (samambaia-do-brejo), formando 

uma paisagem homogênea, localiza-se na margem da Lagoa da Tijuca, próxima Av. Salvador 

Allende, na vertente voltada para Av. das Américas. Presença de árvores isoladas de espécies 

como Cecropia glaziovii, Cecropia pachystachya, Inga laurina e Schinus terebinthifolius. 

Margem da lagoa tomada por Talipariti pernambucense (guaxuma-do-mangue). 

 

Ponto 37 

também situado na margem da Av. Salvador Allende, constitui área de sujeita a inundação 

parcial. Essa região se encontra entre os cordões arenosos tornando possível essa inundação. 

Já são vistos junto a parte mais preservada alguns indivíduos exóticos invasores bem 

desenvolvidos como Syzygium cumini (jamelão) e Terminalia catappa (amendoeira). Nessa 

área também é vista, mesmo que em menor quantidade, Tabebuia cassinoides (caxeta). 

 

Ponto 38 

Área permanentemente alagada, onde predomina, Tabebuia cassinoides DC. (caxeta), típica 

destes ambientes. Outras espécies nativas se associam aos agrupamentos de caxeta, 

principalmente em "moitas" de solo formadas pelo acúmulo de matéria orgânica onde a 

influência do alagamento é menor. O dossel dessa área pode chegar  e 12 m de altura em 
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alguns trechos. Os aterramentos nas bordas da mata parecem constituir a pressão antrópica 

principal no momento. 

 

MATAS DE ENCOSTA 

As comunidades vegetais presentes nas encostas que rodeiam a Baixada de Jacarepaguá 

encontram-se principalmente no Maciço da Pedra Branca e no Maciço da Tijuca. Esta 

vegetação pertence à fitofisionomia Floresta Ombrófila Densa Submontana (VELOSO et 

al.,1991). 

O papel das Matas de Encosta no controle da drenagem e carreamento de sedimentos para 

planície é de extrema importância. A mata funciona quebrando a energia das gotas de chuva e 

infiltrando a água escoando o excedente por drenagens intermitentes até o mar. O 

desmatamento causa o desequilíbrio deste sistema provocando erosão. A cobertura vegetal 

em áreas montanhosas estabelece importantes interações com o componente geológico/ 

geomorfológico, que, em última instância, proporcionam a estabilidade das encostas. 

O carreamento excessivo de sedimento ocasionado por fortes chuvas associado a degradação 

ambiental das matas foi relatado por Soares (1999) como uma das causas de redução das 

áreas de mangue na planície.  

Na cidade do Rio de Janeiro o componente florestal foi paulatinamente afetado por sua 

expansão. As formações florestais foram removidas, primeiramente nas baixadas, para 

abertura de áreas para agricultura e habitação, e também para retirada de material para 

construção. Posteriormente, as áreas de encosta seriam utilizadas para fins agrícolas, em 

particular no ciclo do café, nos séculos XVIII e XIX. 

O maciço da Tijuca, em particular, foi alvo de ocupação desde os primórdios da cidade. 

Durante os séculos XVII e XVIII as matas foram devastadas para dar lugar a cultivos, 

principalmente o café. Por esta razão, as nascentes dos rios foram afetadas, prejudicando o 

abastecimento de água da cidade. Devido a este problema de abastecimento, D. Pedro II 

ordenou o reflorestamento das áreas da Tijuca, Sumaré e Paineiras. Vale ressaltar que os 

registros indicam o plantio de apenas aproximadamente 120 mil mudas plantadas, assim, a 

Floresta da Tijuca resulta, quase totalmente, de regeneração natural. Em 1961 foi criado o 

Parque Nacional do Rio de Janeiro, que em 1967 teve o nome modificado para Parque 
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Nacional da Tijuca, ocupando 3360 dos 9423 hectares do maciço, constituindo um dos maiores 

parques urbanos do mundo. 

Nas encostas do Maciço da Pedra Branca, localizado na zona oeste, encontra-se hoje o um 

dos maiores remanescentes de Mata Atlântica da cidade. Durante o século XVIII e XIX 

serviram como fonte de madeira para um engenho de açúcar que existiu na região, e após a 

sua extinção passaram a áreas de lavoura, extração de madeira e produção de carvão vegetal.  

Com a implantação do Parque Estadual da Pedra Branca em 1974 estas atividades foram 

suprimidas e as matas reocuparam as encostas através do processo natural de sucessão 

ecológica. A área é alvo de diversos estudos sobre o processo de recuperação da mata.  

Dentre os pontos estudados, é apresentada a seguir a sucinta descrição do ponto 36 onde foi 

identificada a presença de Mata de Encosta. 

 

Ponto 36 

Este ponto localiza-se nas proximidades do Maciço da Pedra Branca, constituindo fragmento 

de Floresta Ombrófila Densa e o terreno apresentando inclinação superior a 45°. Caracterizou-

se a vertente o Canal das Tachas. As árvores apresentavam até 15 metros de altura e havia 

predominância de Erythroxylum pulchrum. (arco-de-pipa). Nota-se a perturbação no entorno do 

fragmento e a ocupação de capim-colonião.  

No total foram registradas 30 espécies, sendo Fabaceae a família mais rica com oito espécies. 

Das espécies registradas quatro são consideradas vulneráveis na lista da Secretaria do Meio 

Ambiente (SMAC), são elas: Aspidosperma parvifolium, Acosmium lentiscifolium, Machaerium 

incorruptibile e Machaerium pedicellatum.  

Outras espécies registradas no levantamento foram Astronium graveolens, Handroanthus 

heptaphyllus, Astrocaryum aculeatissimum, Maytenus ilicifolia, Erythroxylum pulchrum, 

Joannesia princeps, Albizia polycephala, Piptadenia paniculata, Pseudopiptadenia contorta, 

Pterocarpus rohrii, Pseudobombax grandiflorum, entre outras. 
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 Destaque das espécies indicadoras da qualidade ambiental de valor econômico e científico, 

endêmicas, raras ou ameaçadas de extinção 

 
Dentre as espécies registradas no estudo, com exceção de um exemplar de pau-brasil - 

Caesalpinia echinata plantado no Parque Natural Municipal Chico Mendes (adjacente à AID), 

nenhuma se encontra na Lista de Espécies da Flora Brasileira Ameaçada de Extinção. 

Ressalta-se que não haverá intervenção do empreendimento no Parque, portanto não haverá 

supressão desse exemplar encontrado. 

Já em relação à Lista das Espécies da Flora e Fauna Ameaçadas de Extinção da Cidade do 

Rio de Janeiro, elaborada pela Secretaria de Meio Ambiente (SMAC), instituída pelo Decreto 

Municipal nº15.793 de 4 de junho de 1997, foram identificadas 22 espécies com algum nível de 

ameaça de acordo com de 4 de junho de 1997 e seis espécies são classificadas como 

Vulnerável e 16 como Em perigo, de acordo com o Quadro 3.2.4-4, na AID do Projeto. No 

entanto, ressalta-se que considerando os pontos de levantamento de flora localizados nas 

áreas de disposição de material dragado, apenas no ponto 31 (Centro Metroplitano), foi 

encontrada uma espécie ameaçada, a Tabebuia cassinoides. Nos pontos 27 e 29, adjacentes a 

área de disposição Marapendi foram identificadas três espécies ameaçadas: Abarema 

cochliacarpos, Manilkara subsericea e Neoregelia cruenta. Dessa forma, recomenda-se um 

levantamento mais minucioso nas áreas sujeitas à supressão vegetal para execução do Projeto 

com o objetivo de confirmar a ocorrência ou não de espécies ameaçadas.  
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Quadro 3.2.4‐4: Lista de espécies registradas durante o levantamento de campo para o estudo da vegetação na área de influência direta do projeto de recuperação do Complexo Lagunar de 
Jacarepaguá classificadas com algum grau de ameaça de acordo com a lista de espécies da flora e fauna ameaçadas na cidade do Rio de Janeiro, instituída pelo Decreto Municipal nº15.793.  

Família Nome científico Nome comum Hábito Estrato Origem Status

Aristolochiaceae  Aristolochia trilobata L.  jarrinha trepadeira terrícola nativa Em perigo

Bignoniaceae  Tabebuia cassinoides (Lam.) DC. caxeta arbóreo terrícola nativa Em perigo

Moraceae Ficus cyclophylla (Miq.) Miq. gameleira‐grande arbóreo terrícola nativa Em perigo

Moraceae Ficus hirsuta Schott molembá arbóreo terrícola nativa Em perigo

Myrtaceae Myrrhiniumatro purpureum Schott  mirtilo arbóreo terrícola nativa Em perigo

Rubiaceae Melanopsidium nigrum Cels.   arbusto terrícola nativa Em perigo

Apocynaceae  Aspidosperma parvifolium A.DC.  guatambu arbóreo terrícola nativa vulnerável

Bromeliaceae  Neoregelia cruenta (R.Graham) L.B.Sm.  bromélia erva terrícola nativa vulnerável

Clusiaceae Clusia fluminensis Planch. & Triana abaneiro arbóreo terrícola nativa vulnerável

Fabaceae Andira legalis (Vell.) Toledo  angelin arbóreo terrícola nativa vulnerável

Fabaceae Chamaecrista ensiformis (Vell.) H.S.Irwin & Barneby    arbóreo terrícola nativa vulnerável

Fabaceae Inga maritima Benth.  inga‐da‐restiga arbusto terrícola nativa vulnerável

Fabaceae Abarema cochliacarpos (Gomes) Barneby & J.W.Grimes abarema arbóreo terrícola nativa vulnerável

Fabaceae Acosmium lentiscifolium Schott murta arbóreo terrícola nativa vulnerável

Fabaceae Machaeriumin corruptibile (Vell.) Benth. jacarandá‐bico‐de‐pato arbóreo terrícola nativa vulnerável

Fabaceae Machaerium pedicellatum Vogel jacarandá‐tam arbóreo terrícola nativa vulnerável

Fabaceae Ormosia arborea (Vell.) Harms  olho‐de‐cabra arbóreo terrícola nativa vulnerável

Fabaceae Zollernia glabra (Spreng.) Yakovlev mocitaíba arbóreo terrícola nativa vulnerável

Myrtaceae Eugenia selloi B.D.Jacks.  pitangão arbóreo terrícola nativa vulnerável

Sapotaceae Manilkara subsericea (Mart.) Dubard  maçaranduba arbóreo terrícola nativa vulnerável

Sapotaceae Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk. maçaranduba arbóreo terrícola nativa vulnerável

Sapotaceae Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) T.D.Penn. quixabeira arbóreo terrícola nativa vulnerável
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 Quantificação por tipologia encontrada da vegetação a ser removida 

 
O uso e ocupação do solo nas áreas de disposição de material dragado identificou vegetação 

em 121,6 ha, onde as classes atingidas são Brejo, Vegetação Gramíneo-Lenhosa, Restinga, 

Vegetação Secundária, Mangue e Vegetação Arbóreo-Arbustiva, que não necessariamente 

serão objeto de supressão. 

A Lei da Mata Atlântica, nº 11.428/2006, considera necessidade de supressão vegetal para as 

árvores que possuem diâmetro na altura do peito (DAP) superior a 5 centímetros. Sendo assim, 

as classes de brejo e vegetação gramínea-lenhosa identificadas no mapeamento de uso e 

ocupação do presente estudo, por comumente apresentar gramíneas, braquiárias e ervas 

típicas, como taboa (Typha dominguensis), peri-peris (Cyperus giganteus), samambaias-do-

brejo (Achrosticum aureum), aguapés (Echornia crassipes), salsas-do-brejo (Jussiaea sp), 

salvínias (Salvinia auriculata), alfaces-d'água (Pistia stratiotes) e lírios-do-brejo (Hedychium 

coronarium), não apresentam o DAP mínimo para se solicitar Autorização de Supressão 

Vegetal e por isso não foram quantificadas.  

Para calcular a quantificação por tipologia encontrada da vegetação a ser suprimida, 

considerou-se apenas as fitofisionomias de Restinga, Vegetação Secundária, Mangue e 

Vegetação arbórea-arbustiva, conforme apresentado no Quadro 3.2.4-5, onde estão 

apresentados o quantitativo de cada classe.  

Quadro 3.2.4‐5: Quantitativo das tipologias vegetais (em hectares) afetadas nas áreas destinadas a disposição de material 
dragado, necessária à execução do Projeto de Recuperação das Lagoas de Jacarepaguá. 

 

 

 

 

A classe restinga, que representa a maior área encontra-se bastante antropizada, face a 

pressão exercida naquele local.  Nessa área foi observada a presença de vegetação de porte 

arbóreo, que representa uma pequena parte da área. A maior parte da área é composta por 

vegetação herbácea e arbustiva. Ressalta-se que a fitofisionomia restinga foi classificada como 

um todo com base no SIG Florestas, sem levar em conta o porte da vegetação herbácea, 

arbustiva e arbórea.  

Classe  Área em ha

Restinga  10,41

Vegetação Secundária 3,84

Mangue  1,77

Vegetação arbóreo‐arbustiva 0,04

Total geral  16,6 ha



 

A serviço de 

  

 

 
Relatório Ambiental Simplificado das Obras de Recuperação Ambiental do Complexo Lagunar de Jacarepaguá 
Capítulo III – Diagnóstico Ambiental da Área de Influência 
Revisão 00 

III-348 

Cabe ressaltar que o levantamento foi realizado com campanha expedita de campo e 

levantamento de dados secundários, como o mapeamento do aplicativo SIG Florestas (SMAC, 

2012).   

Na área de disposição denominada Marapendi, principal área caracterizada com restinga, foi 

verificado durante os levantamentos de campo que a área é dominada por gramíneas variadas 

ocupando a maior parte da área e o solo é encharcado e há trechos parcialmente alagados. 

Estão presentes ilhas da espécie exótica Leucaena leucocephala (leucena). 

Na área de disposição denominada Ilha Parque verificou-se durante os trabalhos de campo, 

que a vegetação de mangue é descontínua e fragmentada, interrompida por vegetação 

herbácea, com destaque para Acrostichum aureum (samambaia-do-brejo) e Typha 

domingensis. Registrou-se a presença de Avicennia schaueriana, dominante, e Rhizophora 

mangle. 

Na área de disposição Centro Metropolitano, foi identificado nos levantamentos de campo que 

no seu entorno há extensa área alagada ocupada por Typha domingensis (taboa) e verifica-se 

na área trechos sendo aterrados para a construção civil. Há formação de trechos alagados 

isolados e poucas árvores isoladas, na porção próxima às vias de acesso. Em outro trecho, 

observa-se área alagadiça com provável alagamento excessivo devido ao represamento da 

água em função dos aterros que circundam a área e um grande número de árvores mortas, 

sem copa, que pode estar relacionado ao excesso de água por períodos mais longos que o 

normal. Nas áreas alagadas desprovida de vegetação arbórea, registrou-se grande extensão 

de Thypha domingensis (taboa) e Acrostichum aureum (samambaia-do-brejo). 

Já as áreas de disposição de material alternativa (Pedra Panela A e Pedra Panela B) apenas 

serão utilizadas o caso de inviabilidade das três áreas primeiramente propostas e elas ocupam, 

juntas, 93,3 ha, sendo 90,4 ha apresentando vegetação, onde o Brejo, presente em 68,7 ha 

(76,0%) da área, corresponderia a tipologia vegetal mais atingida, em seguida vem o Mangue 

com 8,5 ha (9,5%). Conforme explicado anteriormente, para se calcular a quantificação por 

tipologia encontrada da vegetação a ser removida/suprimida, considerou se apenas as 

fitofisionomias de Restinga, Mangue e Vegetação arbórea- arbustiva, conforme apresentado no 

Quadro 3.2.4-6, onde estão apresentados o quantitativo dessas classes. 
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Quadro 3.2.4‐6: Quantitativo das tipologias vegetais (em hectare) afetadas pelas áreas de disposição de material dragado 
alternativa, referente ao Projeto de Recuperação das Lagoas de Jacarepaguá. 

Classe  Área em ha

Mangues  8,5

Vegetação arbóreo‐arbustiva 5,8

Restingas  1,7

Total geral  16,0 ha

 

 

Em relação aos canteiros de obra, as tipologias vegetais atingidas não foram quantificadas já 

que a área de ocupação dos mesmos ainda não está definida. No entanto, diante da 

localização preliminar dos canteiros, podemos identificar como tipologias atingidas: Vegetação 

Gramíneo-Lenhosa, Restinga, Brejo, Vegetação Arbórea-Arbustiva e Mangue. 

 

 Identificação das áreas de preservação permanente, unidades de conservação e áreas 

protegidas por legislação especial 
 

Áreas de Preservação Permanente 

Para definição das Áreas de Preservação Permanente da AID do Projeto foi considerado o 

disposto na Lei Federal nº12.651 de 25 de maio de 2012. Foram consideradas as Faixas 

Marginais de Proteção dos principais corpos hídricos e a formação vegetal de restinga, 

conforme demonstrado no Mapa de Área de Preservação Permanente – Anexo 3-29 – Volume 

IV. 

As Faixas Marginais de Proteção foram definidas de acordo com a largura de cada corpo 

hídrico conforme preconiza a Lei Federal nº12.651, sendo 30 m para cursos d’água com menos 

de 10 m de largura e 50 m para cursos d’água com largura entre 10 m e 50 m. 

Ressalta-se que a supressão de vegetação em área de APP apenas pode ser realizada no 

caso de utilidade pública, interesse social e atividades eventuais ou de baixa impacto 

ambiental, conforme previsto pela Lei nº12.651. 

 

Unidades de Conservação 

Na área definida como Área de Influência Indireta (AII) do empreendimento estão inseridas 

total ou parcialmente 22 unidades de conservação (UCs), sendo 12 Áreas de Proteção 
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Ambiental (APAs) e uma Área de Proteção Ambiental e Recuperação Urbana (APARU), 

enquadradas como de Uso Sustentável. Além destas, há nove Parques, enquadrados como de 

Proteção Integral, sendo um Parque Estadual, um Parque Nacional e sete Parques Naturais 

Municipais. 

Estas UCs somam juntas 42.039,8 hectares (ha) de áreas protegidas. As UCs de Uso 

Sustentável somam 23.966,8 ha de área total, que corresponde a 57,0% do total de áreas 

protegidas. Já as UCs de Proteção Integral somam área de 18.073,0 ha, que corresponde a 

43,0% do total de áreas protegidas. 

Quadro 3.2.4‐5: Relação das Unidades de Conservação presentes na Área de Influência Indireta (AII) do Projeto de 
Recuperação Ambiental do Complexo Lagunar de Jacarepaguá, relacionadas com área que ocupam e seu enquadramento em 

Uso Sustentável e Proteção Integral.  

Nome  Categoria Enquadramento  Área em ha

APA da Orla da Baía de Sepetiba  APA U.Sustentável  9.802,62

APA da Pedra Branca  APA U.Sustentável 5.338,51

APA da Serra dos Pretos Forros  APA U.Sustentável 2.705,89

APA de Grumari  APA U.Sustentável 1.000,02

APA do Parque Municipal Ecológico de Marapendi APA U.Sustentável 916,54

APA do Bairro da Freguesia  APA U.Sustentável 360,51

APA da Orla Marítima  APA U.Sustentável 215,49

APA do Morro do Valqueire  APA U.Sustentável 166,08

APA da Prainha  APA U.Sustentável 157,08

APA das Tabebuias  APA U.Sustentável 61,75

APA da Paisagem e Areal do Pontal  APA U.Sustentável 22,95

APA da Fazenda da Taquara  APA U.Sustentável 8,46

APARU do Alto da Boa Vista  APARU U.Sustentável 3.210,88

Parque Estadual da Pedra Branca  Parque P.Integral  12.871,80

Parque Nacional da Tijuca  Parque P.Integral 3.972,61

Parque Natural Municipal de Grumari  Parque P.Integral 793,79

Parque Natural Municipal de Marapendi Parque P.Integral 158,84

Parque Natural Municipal da Prainha  Parque P.Integral 146,04

Parque Natural Municipal Bosque da Barra Parque P.Integral 53,16

Parque Natural Municipal Chico Mendes Parque P.Integral 41,66

Parque Natural Municipal da Freguesia (Bosque da Freguesia) Parque P.Integral 29,88

Parque Natural Municipal Professor Melo Barreto Parque P.Integral 5,20

Total    42.039,76

 

Estão completamente inseridas na AID do empreendimento três Unidades de Conservação de 

Proteção Integral, são elas: Parque Natural Municipal (PNM) Marapendi, Bosque da Barra e 

Professor Melo Barreto. Já as UCs de Uso Sustentável totalmente inseridas na AID do 
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empreendimento são a APA do Parque Municipal Ecológico de Marapendi, englobando dentro 

de seus limites o PNM Marapendi, APA da Orla Marítima e a APA das Tabebuias. 

Todas as áreas enquadradas como Unidades de Conservação na AID do empreendimento são 

de grande importância conservacionista, já que tem como objetivo a proteção de ecossistemas 

fortemente ameaçados. São eles: restinga, brejo, mangue e matas paludais. 

As Unidades de Conservação de Proteção Integral localizadas fora da AID, porém dentro dos 

limites definidos para Área de Influência Indireta (AII) do empreendimento são seis: Parque 

Natural Municipal da Freguesia (Bosque da Freguesia), de Grumari, da Prainha, Chico Mendes, 

Parque Estadual da Pedra Branca e Parque Nacional da Tijuca. Apenas estes dois últimos 

estão inseridos parcialmente na AII do empreendimento, estando uma pequena porção destas 

UCs inseridas na área de influência. 

Dentre as UCs de Uso Sustentável, seis estão inseridas total ou parcialmente dentro dos limites 

da AII, porém fora dos limites da AID, e uma, a APA da Orla da Baía de Sepetiba, localiza-se 

em região adjacente a AII do empreendimento. As UCs de Uso Sustentável completamente 

inseridas na AII são: APA do Bairro da Freguesia, APA de Grumari e APA da Prainha. As 

inseridas apenas parcialmente na AII são: APA da Pedra Branca, APA do Morro Valqueire, 

APA da Serra dos Pretos Forros e APARU do Alto da Boa Vista (Mapa de Unidades de 

Conservação de Uso Sustentável da AID – Anexo 3-30 – Volume IV). 

Vale destacar que uma das áreas de disposição de material dragado está inserida na Unidade 

de Conservação de Uso Sustentável APA do Parque Municipal Ecológico de Marapendi. A APA 

foi criada pelo Decreto nº 10.368 de 15 de agosto de 1991, que compreende as Áreas de 

Preservação Permanente (APP) da Lagoa de Marapendi e seu entorno e a área de 

Preservação Permanente do Parque Zoobotânico de Marapendi (Parque Natural Municipal de 

Marapendi), na Barra da Tijuca. De acordo com o Decreto, a APA é formada por ecossistemas 

associados de mangue, praia, restinga, duna e laguna, que abrigam exemplares raros ou 

endêmicos da fauna e flora dos quais alguns se encontram ameaçados de extinção.  

Tanto a AID quanto a ADA do empreendimento estão parcialmente inseridas nas Zonas de 

Amortecimento (ZMs) das UCs de Proteção Integral Parque Natural Municipal de Marapendi, 

Parque Nacional da Tijuca e Parque Estadual da Pedra Branca. As ZMs foram definidas como 

buffer de 3 km ao redor das unidades, conforme Resolução CONAMA nº 428 de 17 de 

dezembro de 2010. As Zonas de Amortecimento podem ser visualizadas no Mapa de Unidades 
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de Conservação: de Proteção Integral da AID e de Zonas de Amortecimento – Anexo 3-31 e 3-

32 – Volume IV, respectivamente.  

A ZM do Parque Natural Municipal de Marapendi atinge grande parte da AID e ADA, com 

destaque para as áreas de disposição de material dragado Marapendi e Ilha Parque. Já a ZM 

do Parque Estadual da Pedra Branca atinge parte da AID e da ADA com destaque para área 

de disposição Marapendi. A ZM do Parque Nacional da Tijuca é a que menos atinge as áreas 

de influência do empreendimento, porém engloba pequena parte da AID e ADA incluindo parte 

da Lagoa da Tijuca, do Canal da Joatinga e da Praia do Pepê. 

O Anexo 3-33 – Volume IV apresenta o Mapa de Unidades de Conservação – Categoria 

Tombamento. 
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3.3 Meio Antrópico 

 Metodologia 

 
Os estudos socioeconômicos do Projeto das Obras de Recuperação Ambiental do Complexo 

Lagunar de Jacarepaguá tiveram por base: (i) dados secundários publicados pelo IBGE, 

Instituto Pereira Passos – IPP entre outras fontes de informações estatísticas; (ii) informações 

provenientes de órgãos da Prefeitura da Cidade e do Governo de Estado do Rio de Janeiro; (iii) 

informações provenientes do Projeto Básico de Recuperação Ambiental do Complexo Lagunar 

de Jacarepaguá; (iv) estudos disponíveis sobre a cidade do Rio de Janeiro; (v) informações 

decorrentes da interpretação de imagens de satélite e dados cartográficos; (vi) informações 

disponíveis na Internet; e (vii) levantamentos de campo e entrevistas com representantes de 

instituições locais. 

Nos estudos socioeconômicos foi adotada como Área de Influência Indireta (AII) as Regiões 

Administrativas da Barra da Tijuca, Cidade de Deus e de Jacarepaguá,como Área de Influência 

Direta (AID)os bairros da Barra da Tijuca, Camorim, Jacarepaguá, Itanhanga e Recreio dos 

Bandeirantes, confrontantes com as Lagoas de Jacarepaguá, Tijuca, Camorim e Marapendi e 

com o Canal da Joatinga e como Área Diretamente Afetada (ADA) as áreas onde serão 

depositados os resíduos das dragagens e as áreas de canteiros de obras, além da área 

utilizada para a disposição dos resíduos sólidos na Central de Tratamento de Resíduos Santa 

Rosa, no município de Seropédica. 

Neste sentido, os estudos socioeconômicos tiveram como objetivos apresentar um panorama 

geral da dinâmica da ocupação das Regiões Administrativas da Barra da Tijuca, Cidade de 

Deus e de Jacarepaguá no contexto da cidade do Rio de Janeiro (Áreas de Influência Indireta) 

e voltar-se a um detalhamento de informações das áreas que efetivamente serão afetadas pelo 

empreendimento (Áreas de Influência Direta e Área Diretamente Afetada). 

 

3.3.1 Histórico da Ocupação e Vetores de Expansão da Cidade do Rio de Janeiro 

 

A ocupação da cidade do Rio de Janeiro, fundada no século XVI à entrada da baía de 

Guanabara, se deu em direção às áreas mais interiores, sobre colinas e planícies cercadas de 

montanhas, bem como ao longo das orlas da baía e da costa marítima. Como resultado deste 
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processo, morros foram nivelados e aterros realizados sobre as orlas da baía e do mar, assim 

como sobre planícies pantanosas, em especial na área do antigo núcleo urbano e suas 

imediações, resultando no desmonte do Morro do Castelo, nos aterros entre a Saúde e o Caju, 

onde, no começo do século XX foi instalado o porto moderno da cidade. 

O núcleo precursor foi transformado em centro de negócios, ocupando uma posição geográfica 

excêntrica, no extremo leste da metrópole. A concentração de atividades centrais foi um dos 

fatores que concorreram para que, já desde as primeiras décadas do século XX, a área 

perdesse o caráter residencial. Como resultado, em torno da antiga cidade, estendia-se um 

espaço periurbano – de chácaras, sítios, fazendolas – que foi sendo dividido, ou loteado, com a 

expansão da cidade. Formaram-se, também, núcleos suburbanos em torno de estações 

ferroviárias das linhas que se instalaram. Com a eletricidade e o transporte sobre trilhos, o 

movimento da urbanização do espaço periurbano se acelerou. 

Iniciou-se então a ocupação de outras áreas da cidade, surgindo lugares centrais secundários, 

com destaque para Copacabana onde se instalou uma série de atividades do setor terciário. O 

Centro concentrou funções específicas, com a instalação de prédios da administração pública 

em âmbito federal, estadual e municipal, escritórios de grandes empresas, de atividades de 

seguros e resseguros, entre outros.  

Como ocorre nas grandes cidades brasileiras, localidades no entorno do Centro - integrantes 

da cidade antiga e cujo imobiliário não foi renovado - apresentam áreas degradadas que se 

tornaram residência de população de baixa renda ao lado de antigos casarões representantes 

da estética do passado e edificações históricas. Apenas recentemente inicia-se um processo 

de reocupação/reurbanização qualificada do centro da cidade, com projetos das esferas 

pública e privada que irão permitir a requalificação da área, inclusive com uso residencial em 

uma área com ampla infraestrutura ociosa. 

A Área de Planejamento AP1, que representa Centro, Paquetá, Portuária, Rio Comprido, Santa 

Tereza e São Cristóvão, tem sua maior parte ocupada por atividades de comércio e serviços, 

contendo a menor população das 5 Áreas de Planejamento (inferior a 300 mil habitantes, em 

2010). Nessa área se registrou, em 20101, a maior proporção de favelas (35%) e as Regiões 

Administrativas (RAs) com grande presença de moradores nesse tipo de habitat. A alta 

proporção de população residente em moradias irregulares de baixa renda nas RAs São 

                                                 
1
IPP/Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Coleção Estudos Cariocas. Favelas na cidade do Rio de Janeiro: o quadro populacional com base no 
Censo 2010. Maio – 2012. Fernando Cavallieri, Adriana Vial. Esta é a fonte para todas as referências às favelas nas APs descritas neste item. 



 

A serviço de 

  

 

 
Relatório Ambiental Simplificado das Obras de Recuperação Ambiental do Complexo Lagunar de Jacarepaguá 
Capítulo III – Diagnóstico Ambiental da Área de Influência 
Revisão 00 

III-355 

Cristóvão e Portuária (em torno de 45%), Rio Comprido e Santa Teresa (em torno de 35%) 

evidenciam como essas populações buscaram a proximidade com o mercado de trabalho, 

abundante, sobretudo na RA do Centro.  

Embora com baixa ocupação, é enorme a população flutuante que, diariamente, pratica seus 

movimentos pendulares no centro da cidade. Na área verificam-se graves problemas de 

trânsito em função da sua posição excêntrica, com relativamente poucas vias de acesso e a 

sua função de passagem já que a Serra da Carioca, separando a parte sul da cidade, junto ao 

mar, da parte norte, obrigava a passar pelo Centro quem necessitasse ir de uma para a outra 

área. O problema vem sendo aliviado pela abertura sucessiva de túneis, mas, por outro lado, 

cresce a frota automobilística. As atuais obras de revitalização do centro procuram minimizar o 

problema. 

A AP2 compõe-se de duas partes, uma de cada lado do maciço da Tijuca e da Serra da 

Carioca.  A parte sul ocupa a orla da entrada da baía e a costa oceânica constituída pelos 

bairros Flamengo, Botafogo, Leme, Copacabana, Ipanema, Leblon, São Conrado. Compreende 

também vales entalhados, em Laranjeiras e Cosme Velho, no Humaitá e Jardim Botânico e na 

Gávea. A ocupação dessas áreas, que formam a Zona Sul, dependeu da abertura de túneis 

nos esporões da serra que a separavam do Centro. A outra parte da AP2 corresponde às 

encostas do lado norte do maciço e às planícies da bacia do rio Maracanã, que se estendem à 

sua frente. Esse conjunto forma a chamada Zona Norte, e para sua integração foram 

necessárias obras de drenagem e canalização dos cursos d’água. 

Os bairros da AP2 expressaram o fenômeno da modernidade, quanto à separação intencional, 

por parte da classe média, entre local de trabalho e de residência, montada sobre a introdução 

de transportes coletivos de maior capacidade e velocidade. O bonde e, depois, o ônibus e o 

automóvel sustentaram a separação, utilizados nos movimentos pendulares, entre os bairros 

da AP2 e o Centro na AP1.  

À proporção que a cidade crescia, os bairros da AP2 se valorizaram graças às suas paisagens 

e à proximidade relativa ao Centro. A disputa pela ocupação foi elemento de transformação 

com a substituição de casas e mansões por prédios de apartamentos cada vez mais altos. O 

adensamento populacional foi acompanhado pela concentração de atividades econômicas, 

tornando-se a Zona Sul, particularmente entre Copacabana e Leblon, uma extensão do Centro, 

com a instalação de restaurantes, estabelecimentos de entretenimento, hotéis. Na Zona Sul, 

especialmente em Copacabana, localizam-se microempresas industriais de setores tradicionais 
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e de setores mais sofisticados, como materiais médicos, computação, instalados, também, em 

prédios residenciais. Paralelamente, cresceram, nas encostas de morros, as favelas, o que 

provocou áreas de desvalorização fundiária, processo que apenas recentemente começa a ser 

revertido com a instalação das Unidades de Política Pacificadora – UPP.  

Na AP2, com cerca de 1 milhão de pessoas (IBGE, 2010), e alta densidade demográfica, 

localizam-se bairros nobres de classes alta e média alta e vivem pouco mais de 174 mil 

pessoas em favelas – a segunda menor proporção em toda a cidade, 17%.  

Na Zona Norte (AP3), ao longo das vias férreas, a expansão da cidade se dava com a 

formação de núcleos populacionais em torno das estações, onde prevalecia a população de 

baixa renda. Durante o período em que a cidade era a sede da capital da República, o governo 

federal se empenhou na eletrificação das ferrovias e, através do subsídio ao preço das 

passagens, incentivou a urbanização. Linhas de bonde complementavam a infraestrutura de 

transporte que promoviam o crescimento do subúrbio do Rio que se qualificavam segundo a 

linha ferroviária servida, como da Central, da Leopoldina e da Linha Auxiliar. 

A configuração desse espaço apresentava-se na forma de eixos, ao longo dos quais, e entre os 

quais, existiam grandes vazios. Ao longo desses eixos, estabeleceram-se atividades industriais, 

valendo-se de terrenos mais baratos e oferta crescente de mão de obra, bem como de 

atividades de armazenagem. A existência de vazios conduziu paralelamente à formação de 

favelas sobre áreas planas, morros e colinas. A partir dos meados do século passado, com a 

intensificação da circulação de veículos a motor, iniciou-se uma transformação desse espaço. 

Na área da AP3, os vazios foram sendo edificados; as ruas, pavimentadas, e ampliadas as 

redes de eletricidade e água, instalados os serviços públicos e equipamentos de comércio e 

serviços, favorecendo a ocupação por setores de classe média. Verificou-se, ainda, o 

crescimento vertical, que convive com amplos trechos de casario baixo. A implantação da Linha 

2 do Metrô, que atravessa a AP3, foi um importante indutor do crescimento da ocupação da 

área.  

A AP3 concentra a maior proporção de habitantes da cidade do Rio de Janeiro (1,7 milhão, em 

2010) e, também, o maior contingente de moradores em favelas, totalizando mais de 650 mil 

habitantes. 

A porção oeste da cidade do Rio de Janeiro é o espaço que, atualmente, vem apresentando 

maior dinamismo de ocupação. A AP4 estende-se entre o mar e as encostas dos maciços da 
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Tijuca e da Pedra Branca, que a separam das AP2 e AP3, por planícies, praias e restingas, 

onde se encontram lagunas, planícies, das quais emergem morros e cordões montanhosos 

isolados. No passado a área era ocupada por atividades hortigranjeiras, hoje desaparecidas 

pelo avanço da urbanização. 

Uma verdadeira cidade foi instalada sobre a orla conhecida como Barra da Tijuca. A abertura 

de túneis e a construção de viadutos, a partir da década de 1970, deram suporte à 

especulação imobiliária que conduziu à expansão. Do ponto de vista urbanístico, a Barra se 

distingue por ter a maior parte do seu espaço ocupado segundo um plano regulador urbano 

prévio - o Plano Piloto da Baixada de Jacarepaguá, concebido por Lúcio Costa, que separa 

áreas, segundo o uso e formas do habitat residencial, integradas por conjuntos de altas torres 

residenciais e condomínios formados de mansões. Na área das torres os prédios, ou blocos de 

prédios, não são contíguos, mas separados entre si, por áreas verdes. Trata-se de uma área 

voltada para os setores de classes altas. Os incorporadores utilizaram-se do apelo 

ambientalista para atrair essas populações. 

Na Barra da Tijuca instalou-se uma grande quantidade de shopping centers, que, além do 

comércio, oferecem variado entretenimento, sendo atualmente onde se verifica a maior 

concentração de equipamentos culturais da cidade. O amplo espaço da região levou também à 

implantação do autódromo, de aeródromo para pequenos aviões, centros de exposições e de 

convenções, além de equipamentos esportivos voltados para o Pan Americano de 2007 e 

planejados para a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016. 

De especial interesse para esse estudo, na AP4, também se localizam o bairro de 

Jacarepaguá, situado na passagem entre os maciços da Tijuca e Pedra Branca, próximo a 

Cascadura, ao qual era ligado, no passado, por bonde, e os bairros Camorim, Itanhangá e 

Recreio dos Bandeirantes.  

No período de 2000 a 2010, a população da AP4 passou de cerca de 680 mil para 910 mil, 

apresentando um crescimento de aproximadamente 33%, o mais expressivo da cidade. Do 

total dos moradores desta AP, em 2010, 26% residiam em favelas, praticamente a mesma 

proporção verificada na zona suburbana, muito mais antiga e consolidada. Na AP4, as 

proporções de favelados oscilam bastante, variando de expressivos 31% na RA de 

Jacarepaguá, a 18% na Barra da Tijuca e a 13% na Cidade de Deus, majoritariamente formada 

por conjuntos habitacionais. 
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O maior contingente de moradores de favelas da AP4 reside em Jacarepaguá, no Complexo de 

Rio das Pedras. Com 63.484 habitantes, em 2010, o complexo apresentou, em âmbito 

municipal, no período 2000/2010, o maior crescimento populacional em termos absolutos: 

cerca de 20 mil pessoas. O segundo maior complexo de favelas da AP4 é o da Colônia Juliano 

Moreira com pouco mais de 15 mil habitantes. Além desses, destacam-se, na AP4, pelo porte 

populacional:  

 em Jacarepaguá - os complexos do Comandante Luis Souto (7.792 habitantes), do 

Canal do Anil (6910), da Fazenda Mato Alto (6.808), e a favela isolada Vila Nova 

Esperança com 5.501 habitantes; 

 na Barra da Tijuca - os complexos da Tijuquinha (8.908 habitantes), Canal das Tachas 

(6.006) e Muzema (5.980), e a favela isolada Canal do Cortado, com 5.130 moradores. 

Finalmente, na fronteira do município do Rio de Janeiro, situa-se, na chamada Zona Oeste, a 

AP5. Nesse amplo espaço de planícies e morros, formaram-se núcleos em torno de estações 

ferroviárias, ao longo de um ramal da antiga Central do Brasil, que vai de Deodoro a 

Mangaratiba. Nessa região de populações mais pobres, onde a urbanização apresenta ainda 

soluções de continuidade, as atividades de comércio e serviços encontram-se mais 

concentradas nos antigos núcleos suburbanos, separados entre si por extensas periferias de 

baixos casarios e vazios. No extremo oeste do município, a AP5 termina nas praias da baía de 

Sepetiba, onde se encontram localidades de turismo e pesca, como Guaratiba. 

A AP5 é a segunda mais populosa da cidade, com cerca de 1,7 milhão de habitantes, tendo 

tido um aumento de cerca de 150 mil pessoas, entre 2000 e 2010 (9,5%). Embora se 

caracterize como a proporcionalmente mais pobre de todas as APs, tinha em 2010 o menor 

percentual de população favelada da cidade – 16%. Dois fatores podem explicar tal situação: a 

não proximidade com núcleos de trabalho e emprego adequados para a baixa escolaridade da 

população, um dos aspectos determinantes para a fixação das favelas e a grande presença na 

região de loteamentos irregulares de baixa renda. 

No bairro de Santa Cruz, no Distrito Industrial, estão instalados estabelecimentos industriais de 

peso, com destaque para a Companhia Siderúrgica do Atlântico – CSA. Com as obras de 

expansão do Porto de Itaguaí, situado nas proximidades de Santa Cruz, abrem-se novas 

perspectivas para a região, sendo previstos grandes investimentos industriais, com destaque 

para o novo centro de processamento de vacinas e biofármacos da Fiocruz. 
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Identificam-se, portanto, na construção do espaço urbano do Rio de Janeiro, três principais 

vetores de expansão: o Suburbano, o Oeste e o da Barra da Tijuca, de especial interesse para 

este estudo, visualizados na Figura 3.3.1-1. 
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Figura 3.3.1‐1: Vetores de Expansão da Cidade do Rio de Janeiro 

 
 

O Vetor Suburbano (AP3) é constituído pelas Regiões Administrativas (RAs) Ramos, Penha, 

Inhaúma, Méier, Irajá, Madureira, Ilha do Governador, Anchieta, Pavuna, Jacarezinho, 

Complexo do Alemão e Maré; o Vetor Oeste (AP5) abrange as RAs Bangu, Campo Grande, 

Santa Cruz, Guaratiba e Realengo e o Vetor da Barra da Tijuca (AP4), pelas RAs Barra da 

Tijuca, Jacarepaguá e Cidade de Deus. Esses vetores mantêm relações intensas entre si e 

com as áreas de ocupação consolidada da cidade, constituídas pelas AP1 e AP2. 

Conforme mencionado anteriormente, a ocupação da Zona Norte da cidade, realizou-se 

inicialmente ao longo das ferrovias. A partir de meados do século passado, com a política de 

priorização dos veículos a motor, a implantação de novos eixos viários contribuiu para 

intensificar a ocupação e consolidar a área como local de concentração de atividades 

industriais, comercial e de serviços. As melhorias no sistema viário foram decorrentes de uma 
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política nacional de priorização do transporte sobre rodas, em detrimento do transporte sobre 

trilhos (trem), fazendo com que o ônibus passasse a ser considerado o principal meio de 

transporte coletivo. As atuais melhorias no atendimento do transporte sobre trilhos (Supervia) e 

a Linha 2 do Metrô constituem-se atualmente em fortes indutores ao crescimento da área.  

O indutor da ocupação no setor oeste da cidade foi, assim como na área suburbana, um ramal 

ferroviário da Central do Brasil. A expansão da cidade nessa direção é estancada pela 

existência de enormes áreas militares, restringindo-se a ocupação no entorno das estações 

principais, permitindo a existência de áreas rurais. Nas últimas décadas, no entanto, um 

processo de radiação, tendo essas estações como núcleos, criou sistemas viários concêntricos 

que permitiram a ocupação através de loteamentos em grande parte irregulares ou 

clandestinos. Em termos de transporte, o ônibus substituiu o trem – o ramal ferroviário que 

interliga os bairros do setor oeste ao núcleo da cidade encontra-se em estado avançado de 

degradação física e operacional fazendo com que essa área apresentasse os piores níveis de 

atendimento da cidade em termos de transportes. A implantação do BRT (Bus Rapid Transit) 

Transoeste, e sua integração com o Transcarioca (em 2013), o Transolímpica (em 2014), além 

da Linha 4 do metrô (em 2015), tendem a alterar essa situação. 

A dinâmica do crescimento urbano do Vetor da Barra da Tijuca foi resultado, sobretudo, dos 

investimentos em infraestrutura balizados pelo Plano Piloto da Baixada de Jacarepaguá (1969), 

cuja proposta era ordenar o uso do solo, segundo uma visão global que articulava o novo 

centro de negócios da Barra da Tijuca ao centro histórico da Cidade do Rio de Janeiro e ao 

novo centro de Santa Cruz, ligando a cidade de leste a oeste.  

Entre os fatores que explicam o expressivo processo de ocupação da Barra da Tijuca situam-

se: o marketing imobiliário vendendo a região como uma “nova Zona Sul” e área exclusiva das 

camadas de média e alta renda; os investimentos do Governo Federal, por meio dos recursos 

do Sistema Financeiro de Habitação, nas décadas de 1970 e 1980, que beneficiaram a 

produção imobiliária das grandes incorporadoras; a implantação de infraestrutura de 

distribuição de energia elétrica, abastecimento de água e de gás e os massivos investimentos 

públicos em obras de infraestrutura viária contornando e atravessando os maciços. 

Até os anos 60, Jacarepaguá ligava-se ao núcleo da cidade através de vias de circulação que, 

passando por Cascadura, atravessavam os bairros suburbanos. A ocupação concentrava-se ao 

longo das antigas estradas rurais, destacando-se como locais de residência os pontos de 

convergência, como o Largo do Tanque, a Praça Barão de Taquara e a Freguesia. No final dos 
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anos 60, esse quadro transforma-se em função da implantação/melhorias realizadas na 

infraestrutura viária, destacando-se dentre elas: 

 implantação da Autoestrada Lagoa–Barra, envolvendo a construção dos túneis Zuzu 

Angel, São Conrado e do Joá, além do Elevado das Bandeiras, ligando a parte leste da 

Baixada de Jacarepaguá à Zona Sul da cidade;  

 melhoria da Estrada da Grota Funda, ligando a parte oeste da Baixada de Jacarepaguá 

às áreas de Guaratiba, Campo Grande e Santa Cruz; 

 duplicação da Estrada Grajaú–Jacarepaguá, melhorando o acesso ao centro e à Zona 

Norte; 

 construção da Ponte Santos Dumont; 

 duplicação das Avenidas das Américas e Ayrton Senna. 

 

3.3.2 Formas de Uso e Ocupação da Área Diretamente Afetada do Projeto 

A Área Diretamente Afetada (ADA) da socioeconomia corresponde aos locais de disposição do 

material das dragagens, as áreas de canteiros de obras e a área de disposição dos resíduos 

sólidos na Central de Tratamento de Resíduos Santa Rosa, no município de Seropédica. 

De acordo com o Relatório do Projeto Básico de Recuperação Ambiental do Complexo Lagunar 

da Baixada de Jacarepaguá (PROJCONSULT, 2011), foram selecionadas para a disposição do 

material dragado as áreas denominadas Marapendi, Centro Metropolitano, Ilha Parque, Pedra 

Panela A e Pedra Panela B. As duas últimas foram consideradas como alternativas, caso seja 

inviabilizada a ocupação em alguma das três primeiras áreas indicadas.  

A área de disposição denominada Marapendi localiza-se no bairro Barra da Tijuca, às margens 

da Avenida das Américas, na altura do nº 9.100 e da Lagoa de Marapendi (Figura 3.3.2-1). Na 

área não se encontra ocupação humana ou uso econômico, sendo altamente antropizada, com 

predomínio de cobertura por gramíneas. Essa área inclui-se em uma Unidade de Conservação 

de Uso Sustentável, a APA de Marapendi. Está em discussão uma proposta de ocupação da 

área para a implantação de um campo de golfe para as Olimpíadas de 2016. 
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Destaca-se que em parte dessa área (às margens da Lagoa de Marapendi) está prevista a 

instalação do Canteiro de Apoio 2. 

 

Figura 3.3.2‐1: Área de Disposição Marapendi. 

 

A área de disposição denominada Centro Metropolitano, na Barra da Tijuca, situa-se entre as 

Avenidas Ayrton Senna, Embaixador Abelardo Bueno, Arroio Pavuna (Figura 3.3.2-2). 

Atualmente a área prevista para disposição do material da dragagem não apresenta ocupação 

humana ou uso econômico, encontrando-se antropizada e coberta majoritariamente por brejo. 

No entorno do local previsto para disposição do material encontram-se loteamentos em fase de 

implantação e a Escola SESC. Ao sul da área proposta para a disposição do material dragado 

está previsto para ser instalado o Canteiro de Apoio 4 e ao norte, às margens da Lagoa de 

Jacarepaguá o Canteiro de Apoio 3.  
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Figura 3.3.2‐2: Área de Disposição Centro Metropolitano. 

 

A área prevista para a Ilha Parque, na Lagoa da Tijuca, nas proximidades do condomínio 

Península, não apresenta ocupação humana ou uso econômico. Pelo projeto inicial (Figura 

3.3.2-3), parte da ilha seria criada em uma área onde há vida silvestre, o que gerou discussão 

com ambientalistas na reunião pública realizada em setembro de 2012, de onde surgiu uma 

proposta para que ela fosse deslocada para uma área sudeste da Lagoa da Tijuca. Em função 

disso, houve uma alteração do projeto, que pode ser verificada na Figura 3.3.2-4. 
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Figura 3.3.2‐3: Área de Disposição Ilha Parque no Projeto Original. 

 

 

Figura 3.3.2‐4: Área de Disposição Ilha Parque no Projeto Final. 

 

O Canteiro principal das obras está previsto para instalado em uma área desocupada situada 

ao norte da área de disposição da dragagem nas proximidades do Shopping Via Parque. 

ÁREA DE DISPOSIÇÃO 
ILHA 



 

A serviço de 

  

 

 
Relatório Ambiental Simplificado das Obras de Recuperação Ambiental do Complexo Lagunar de Jacarepaguá 
Capítulo III – Diagnóstico Ambiental da Área de Influência 
Revisão 00 

III-365 

A área de disposição denominada Pedra Panela A situa-se próxima ao Morro da Panela, nas 

proximidades do Arroio Fundo, da Vila do PAN e da comunidade Rio das Pedras. A área é 

antropizada, não apresentando ocupação humana ou uso econômico.  

 

Figura 3.3.2‐5: Área de Disposição Pedra Panela A. 

 

A área de disposição denominada Pedra Panela B situa-se entre a Avenida Engenheiro Souza 

Filho e a Lagoa da Tijuca. A área é antropizada, não apresentando ocupação humana ou uso 

econômico.  
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Figura 3.3.2‐6: Área de Disposição Pedra Panela B. 

 

Para as obras de prolongamento do Quebra-Mar na embocadura do Canal da Joatinga é 

prevista a implantação do Canteiro de Apoio 1, situado na Praia do Pepê (Avenida Pepê), ao 

lado do atual Quebra-Mar, em área atualmente desocupada. O entorno da área, especialmente 

ao longo da orla, é ocupado por população de alta renda. 

É previsto que aproximadamente 1,5% do volume total a ser dragado, correspondendo a 

aproximadamente 76.000 m3, será constituído por resíduos sólidos (lixo), tendo como destino a 

Central de Tratamento de Resíduos Santa Rosa – CTR Santa Rosa, no município de 

Seropédica, que foi objeto de licenciamento ambiental pelo Instituto Estadual do Ambiente com 

apresentação de Estudo de Impacto Ambiental. 

 

 
   



 

A serviço de 

  

 

 
Relatório Ambiental Simplificado das Obras de Recuperação Ambiental do Complexo Lagunar de Jacarepaguá 
Capítulo III – Diagnóstico Ambiental da Área de Influência 
Revisão 00 

III-367 

3.3.3 Formas de Ocupação e uso do solo na área de influência (direta) do projeto 

Para a caracterização do uso e ocupação atual do solo na Área de Influência Direta foi 

elaborado o Mapa de Uso do Solo – Anexo 3-34 – Volume IV, com base em Imagens Landsat 

13/08/2011 (INPE); Portal Geo (Prefeitura do Rio de Janeiro) e Malha Municipal (IBGE, 2010), 

adaptado do Uso do Solo 2001 (Prefeitura do Rio de Janeiro, GEOPORTAL) e SIG Florestas 

(SMAC), atualizadas e complementadas em vistorias realizadas à área em setembro de 2012.  

No processo de interpretação foi considerado o uso ou cobertura predominante, sendo 

identificadas as áreas urbanizadas e não urbanizadas segundo a classificação apresentada a 

seguir: 

 Áreas Urbanizadas 

 
 Áreas residenciais - uso predominante residencial, incluindo-se edificações unifamiliares 

e multifamiliares, conjuntos habitacionais, áreas com uso misto, corredores de 

comércio, lotes, quadras vazias, etc. 

 Áreas não edificadas - áreas urbanas, compreendendo grandes espaços vazios ou 

subutilizados, loteamentos em implantação ou não consolidados. 

 Áreas institucionais e de infraestrutura pública - áreas e equipamentos ocupados pela 

administração pública, instituições governamentais, de pesquisa, religiosas, militares, 

prestadores de serviços públicos.  

 Áreas de comércio e serviços - áreas de uso predominantemente comercial e/ou de 

serviços incluindo shoppings centers, centros de bairro, hotéis e motéis, bancos, 

empresas de ônibus, estúdios de gravações, depósitos de container, de gêneros 

alimentícios, de lojas de departamentos, hipermercados. 

 Favelas – áreas identificadas como tal pelo Sistema de Assentamento de Baixa Renda 

(SABREN/IPP). 

 Áreas de lazer/esporte - áreas destinadas ao lazer esportivo e cultural (praças, parques, 

vilas olímpicas, clubes, complexos esportivos, temáticos, estádios, museus, bibliotecas, 

planetário, observatórios, centros culturais). 
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 Áreas de educação e saúde – áreas ocupadas por instituições de ensino (escolas, 

universidades, instituições de ensino) e equipamentos de saúde (hospitais, postos de 

saúde, maternidades, creches, ambulatórios). 

 Áreas industriais - áreas ocupadas por grandes equipamentos e distritos industriais. 

 Áreas de transportes - Áreas ocupadas por grandes equipamentos de transporte e 

principais artérias viárias. 

 Áreas de exploração mineral - áreas de exploração mineral, em atividade ou não. 

 

 Áreas Não Urbanizadas (Naturais) 

 
 Cobertura Vegetal - Floresta (ombrófila); restinga e mangue (formações pioneiras); 

capoeira em diferentes estágios (vegetação secundária) e reflorestamentos. 

 Afloramentos rochosos e depósitos sedimentares - Áreas cobertas por afloramento 

rochoso natural (escarpas, pontões, costões, matacões), e ocupadas por areais, 

incluindo praias. 

 Corpos hídricos - Áreas formadas por águas continentais e ambientes estuarinos, 

lagoas, rios, canais. 

 Áreas sujeitas à inundação - Áreas ocupadas por brejos, baixios, com a vegetação 

característica desses ambientes. 

 

A Área de Influência Direta, constituída por 17.666,04 hectares, apresenta os usos e ocupação 

identificados no Quadro 3.3.3-1 e no Gráfico 3.3.3-1. 
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Quadro 3.3.3‐1: Classes de Uso e Ocupação na Área de Influência Direta. 

Classes de Uso 
Áreas  

hectares  % 

Cobertura Vegetal  9.134,73  51,71 

Corpos hídricos  1.245,34  7,05 

Áreas sujeitas à inundação  961,97  5,45 

Afloramentos rochosos  438,27  2,48 

Áreas Naturais  11.780,31  66,69 

Áreas residenciais  3.232,62  18,3 

Áreas não edificadas  1.114,52  6,31 

Áreas de Lazer/Esporte  475,1  2,69 

Áreas de Comércio e Serviços  384,62  2,18 

Favela  355,59  2,01 

Áreas industriais  103,95  0,59 

Áreas de Transporte  77,88  0,44 

Áreas institucionais e de infraestrutura pública  59,09  0,33 

Áreas de Exploração Mineral  57,37  0,32 

Áreas de Educação/Saúde  24,98  0,14 

Áreas Urbanizadas  5.885,72  33,31 

Total  17.666,04  100,00 

Fonte: Masterplan, 2012. 

 
 

 
Gráfico 3.3.3‐1: Distribuição das Classes de Uso e Ocupação na AID. 

 
 

Grande parte da AID (66,7%) é constituída por áreas naturais. Entre elas são particularmente 

significativas as áreas com cobertura vegetal pertencentes às Unidades de Conservação de 
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diferentes esferas governamentais. Essas áreas correspondem a pouco mais da metade da 

AID, com destaque para o Parque Nacional da Tijuca e o Parque Estadual da Pedra Branca, 

situados parcialmente na AID, e os Parques Naturais Municipais Marapendi, Bosque da Barra e 

Chico Mendes (Anexos 3-30, 3-31, 3-32 e 3-33 – Volume IV). As áreas com corpos hídricos, 

constituídas por lagoas, ambientes estuarinos, rios e canais correspondem a aproximadamente 

7% do total sendo significativas, ainda, as áreas não edificadas sujeitas às inundações, que 

correspondem a 5% do total.  Por fim, as áreas cobertas por afloramento rochoso e ocupadas 

por areais representam 2,5% do total da AID. 

Entre as áreas urbanizadas, que correspondem a 33,3% da AID, destacam-se as áreas 

predominantemente residenciais (18,3%) e as áreas não edificadas (6,3%) caracterizadas 

como áreas urbanas onde se verificam grandes espaços vazios ou subutilizados, incluindo os 

loteamentos em implantação ou não consolidados. O loteamento Alphaville, em implantação, 

situado às margens da Lagoa de Jacarepaguá, assim como a área do Centro Metropolitano 

incluem-se entre estas últimas. Apresentam importância, ainda, as áreas de lazer/esporte, as 

áreas de comércio e serviços e as áreas de favelas que correspondem, respectivamente, a 

2,7%, 2,2% e 2% do total da AID.  

No entorno da Lagoa e do Canal de Marapendi, na Barra da Tijuca predominam áreas 

residenciais constituídas especialmente por condomínios multifamiliares (prédios) e 

unifamiliares (casas) ocupados por população de média e alta renda, situados especialmente 

ao longo da avenida Sernambetiba entre a Avenida Ayrton Senna e a Praia dos Amores e ao 

longo das avenidas Armando Lombardi e das Américas. No canal de Marapendi situam-se as 

Ilhas Primeira e Gigóia, com ocupação residencial (casas) e acesso através de pequenas 

embarcações. 

No entorno norte da Lagoa de Jacarepaguá localizam-se grandes equipamentos como o Rio 

Centro, a cidade do Rock, o Autódromo e um núcleo residencial de população de baixa renda – 

a Vila Autódromo. No entorno leste e sul o uso residencial é o predominante, estando em 

construção no entorno sul imediato um condomínio residencial de alto padrão (Alphaville). 

Ao longo do entorno imediato da lagoa de Camorim o uso é mais rarefeito, com exceção do 

trecho final onde se localiza a comunidade de baixa renda Rio das Pedras. 

No entorno norte da Lagoa da Tijuca predomina o uso residencial com a ocupação por 

comunidades de baixa renda (Favelas Muzemba, Cambalacho, Angu Duro, Santa Terezinha). 
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A oeste localiza-se o condomínio Península e ao sul, o Jardim Oceânico, locais de residência 

de população de alta renda. Ao longo da Avenida das Américas concentram-se grandes 

estabelecimentos comercias e de serviços, entre os quais os Supermercados Extra e Pão de 

Açúcar, os Shoppings Downtown, Cittá América, Barrashopping e Barra Point, a PUC e o 

Forum.  

No entorno do Canal de Joatinga, ao norte localiza-se o local conhecido como Barrinha e, ao 

sul, o bairro Jardim Oceânico situado ao longo da Avenida Ministro Ivan Lins. 

 

3.3.4 Dinâmica populacional na área de influencia (direta) 

De acordo com os dados do Censo Demográfico de 2010 do IBGE, a população dos bairros 

integrantes da Área de Influência Direta totalizavam 415.875 habitantes que tinham residência 

exclusivamente urbana. Ocupando uma área bruta2 de 17.666,03 ha, apresentava uma 

densidade demográfica de 23,5 habitantes por ha, conforme pode ser verificado no Quadro 

3.3.4-1. 

 

Quadro 3.3.4‐1: População Residente, Área Territorial e Densidade Demográfica Bruta AID ‐ 2010. 

Bairros da AID 
População  Área Territorial 

Bruta (ha) 
Densidade 

Bruta (hab./ha) Nº  % 

Jacarepaguá  157.326 37,8 7.579,64 20,8 

Barra da Tijuca  135.924 32,7 4.815,06 28,2 

Camorim 1.970 0,5 885,99 2,2 

Itanhangá 38.415 9,2 1.319,77 29,1 

Recreio dos Bandeirantes  82.240 19,8 3.065,56 26,8 

AID  415.875 100,0 17.666,03 23,5 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010, disponível em Armazém de Dados (IPP). 

 

Nos bairros da AID as densidades demográficas apresentam-se de forma homogênea, 

situando-se entre 20 a 30 habitantes por hectare. Constitui-se em exceção o bairro Camorim, 

que apresenta a menor área territorial e o menor porte populacional, o que resulta em uma 

densidade demográfica de apenas 2,2hab./ha.  
                                                 
2
Incluídas as áreas acima da cota 100m. 
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As densidades demográficas brutas dos bairros da AID são apresentadas no Gráfico 3.3.4-1. 

 
Gráfico 3.3.4‐1: Densidades Demográficas Brutas dos Bairros da AID. 

 

As taxas geométricas de crescimento anual (TGCA), que expressam, em termos percentuais, o 

crescimento médio da população em determinado período de tempo, são apresentadas no 

Quadro 3.3.4-2, e evidenciam que os bairros da AID se destacam pelo forte dinamismo 

demográfico quando comparados com a cidade do Rio de Janeiro. Entre os bairros da AID, 

destacam-se pelo expressivo crescimento populacional Camorim e Recreio dos Bandeirantes 

que apresentaram, no período analisado, as maiores taxas geométricas de crescimento anual. 

Já a Barra da Tijuca e Jacarepaguá apresentaram as menores taxas de crescimento, enquanto 

Itanhangá mantém-se em uma posição intermediária. 

 

Quadro 3.3.4‐2: População Residente 1991, 2000 e 2010 e TGCA ‐ 2000/1991 e 2010/2000. 

Bairros da AID e Cidade do 
Rio de Janeiro 

População  TGCA 

1991  2000  2010  2000/1991  2010/2000 

Jacarepaguá  62.991  100.822  157.326  5,7  4,6 

Barra da Tijuca  63.492  92.233  135.924  4,2  4,0 

Camorim  145  786  1.970  20,7  9,6 

Itanhangá  9.356  21.813  38.415  9,9  5,8 

Recreio dos Bandeirantes  14.344  37.572  82.240  11,3  8,1 

AID  150.328  253.226  415.875  6,0  5,1 

Cidade do Rio de Janeiro  5.480.778  5.857.904  6.320.446  0,7  0,8 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010, disponível em Armazém de Dados (IPP). TGCA‐ elaboração própria. 
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É importante destacar, no entanto, que o crescimento populacional dos bairros foi muito mais 

significativo no período 1991/2000, verificando-se taxas de crescimento similares apenas na 

Barra da Tijuca e Jacarepaguá no período 2000/2010, como pode ser observado no Gráfico 

3.3.4-2. 

 

Gráfico 3.3.4‐2: TGCA dos Bairros da AID e AID total – 2000/1991 e 2010/2000. 

 
 

3.3.5 Empregos diretos (com qualificação) e indiretos a serem gerados pelo empreendimento 

Para as obras de Recuperação Ambiental do Complexo Lagunar de Jacarepaguá estima‐se a necessidade de contratação 
direta de 539 trabalhadores por um período de 24 meses. As estimativas de geração de emprego direto com a respectiva 

qualificação são apresentadas no  

 

Quadro 3.3.5-1. 
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Quadro 3.3.5‐1: Estimativa de Empregos Diretos por qualificação gerados pelo empreendimento. 

Setor/Profissional  Qualificação  Nº 

GERÊNCIA 

Gerente de Contrato  Nível superior  1 

Motorista de carro leve  Ensino médio  1 

Secretaria  Ensino médio  1 

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO 

Gerente Administrativo  Nível superior  1 

Motorista de carro leve  Ensino médio  1 

Recepcionista  Ensino médio  1 

Estagiário  Ensino superior incompleto  1 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL  

Encarregado Pessoal  Nível superior  1 

Assistente Administrativo  Ensino médio  1 

Auxiliar Administrativo  Ensino médio  2 

ALMOXARIFADO E COMPRAS  

Encarregado de Almoxarifado  Ensino médio  1 

Comprador  Nível superior  1 

Auxiliar de Almoxarifado  Ensino Médio completo  4 

SERVIÇOS GERAIS  

Encarregado de Canteiro  Ensino médio  1 

Auxiliar de Serviços Gerais  Ensino fundamental completo  10 

Copeira  Ensino médio completo  4 

Auxiliar de Escritório e Pessoal  Ensino médio completo  2 

Carpinteiro  Ensino Médio completo  1 

Pedreiro  Ensino fundamental  1 

FINANCEIRO  

Escriturário  Ensino Médio completo  1 

Auxiliar Administrativo  Ensino Médio completo  1 

CONTABILIDADE 

Contador  Nível superior  1 

TI 

Coordenador de Informática  Ensino Médio completo  1 

GERÊNCIA DE ENGENHARIA  

Gerente  Nível superior  1 

CUSTO 

Engenheiro  Nível superior  1 

Auxiliar de Engenharia  Ensino superior incompleto  1 

Auxiliar Técnico  Ensino médio técnico  2 

PLANEJAMENTO 

Engenheiro  Nível superior  1 

Auxiliar de Engenharia  Ensino superior incompleto  1 
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Setor/Profissional  Qualificação  Nº 

Auxiliar Técnico  Ensino médio técnico  3 

PROJETO  

Engenheiro  Nível superior  1 

Auxiliar Técnico (cadista)  Ensino médio técnico  2 

Topógrafo  Ensino médio completo  2 

Nivelador  Ensino médio completo  2 

Auxiliar de Topografia  Ensino médio completo  4 

QUALIDADE 

Técnico de Qualidade  Ensino médio técnico  3 

SEGURANÇA DO TRABALHO 

Engenheiro de Segurança  Nível superior  1 

Técnico de Segurança do Trabalho  Ensino médio técnico  4 

Auxiliar de Segurança do Trabalho  Ensino médio técnico  4 

Bandeirinha  Ensino fundamental  2 

SAÚDE 

Médico do Trabalho  Nível superior  1 

Enfermeiro do Trabalho  Ensino médio técnico  1 

MEIO AMBIENTE  

Engenheiro de Meio Ambiente  Nível superior  1 

Técnico de Meio Ambiente  Ensino médio técnico  1 

GERÊNCIA COMERCIAL

Gerente Comercial  Nível superior  1 

MEDIÇÃO CLIENTE 

Engenheiro  Nível superior  1 

Auxiliar de Engenharia  Ensino superior incompleto  1 

Auxiliar Técnico   Ensino médio técnico  2 

SUBEMPREITEIRO/APROPRIAÇÃO  

Engenheiro  Nível superior  1 

Auxiliar Técnico  Ensino médio técnico  4 

Encarregado de Apropriação  Nível superior  1 

Apropriador  Nível superior  3 

Apontador  Ensino médio completo  14 

GERÊNCIA ADMINISTRAÇÃO CONTRATUAL

Gerente de Administração Contratual  Nível superior  1 

Auxiliar Técnico  Ensino médio técnico  1 

GERÊNCIA DE PRODUÇÃO 

Gerente de Produção  Nível superior  1 

PRODUÇÃO DE DRAGAGEM 

Engenheiro de Produção  Nível superior  1 

Estagiário  Ensino superior incompleto  1 

PRODUÇÃO ILHA  

Engenheiro de Produção  Nível superior  1 

Mestre de Obras  Ensino médio completo  1 
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Setor/Profissional  Qualificação  Nº 

Estagiário  Ensino superior incompleto  1 

Encarregado  Ensino Médio completo  2 

PRODUÇÃO MOLHE  

Engenheiro de Produção  Nível superior  1 

Mestre de Obras  Ensino médio completo  1 

Estagiário  Ensino superior incompleto  1 

Encarregado  Ensino Médio completo  3 

GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO  

Gerente de Manutenção  Nível superior  1 

Encarregado de Controle  Ensino Médio completo  1 

Auxiliar de Controle  Ensino Médio completo  2 

ELÉTRICA 

Encarregado de Elétrica  Ensino Médio completo  1 

Eletricista  Ensino Médio completo  8 

LUBRIFICAÇÃO 

Encarregado de Lubrificação  Ensino Médio completo  1 

Lubrificador  Ensino Médio completo  4 

Lavador  Ensino Fundamental completo  1 

Motorista  Ensino Fundamental completo  3 

Ajudante de Lubrificação  Ensino Fundamental completo  1 

MECÂNICA  

Encarregado de Mecânica Pesada  Nível Superior  2 

Mecânico Pesado  Ensino Médio completo  9 

Mecânico Leve  Ensino Médio completo  1 

Ajudante de Mecânica  Ensino Médio completo  9 

SOLDA 

Soldador  Ensino fundamental completo  6 

SUBTOTAL  173 

SERVIÇOS DE DRAGAGEM 

Ajudante de draga  Ensino fundamental  30 

Motorista de caminhão  Ensino fundamental  15 

Marinheiro fluvial de convés  Ensino fundamental  8 

Operador de draga  Ensino Médio completo  12 

Maquinista  Ensino Médio completo  12 

 1/2 oficial de draga  Ensino Médio Técnico  12 

Carpinteiro  Ensino fundamental  10 

Servente  Ensino fundamental  20 

Contra mestre fluvial  Ensino Médio completo  8 

Marinheiro fluvial de maquinas  Ensino Médio completo  8 

Operador de escavadeira  Ensino fundamental  5 

Ajudante de maquina  Ensino fundamental  12 

Ajudante  Ensino fundamental  20 

Pedreiro  Ensino fundamental  15 
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Setor/Profissional  Qualificação  Nº 

Ajudante de produção ‐ batimetria  Ensino fundamental  5 

Piloto bem. Pequeno porte ‐ batimetria  Ensino Médio completo  5 

Feitor de draga  Ensino Médio Técnico  5 

Feitor de solda linha  Ensino Médio Técnico  5 

1/2 oficial de batimetria  Ensino Médio Técnico  5 

Feitor   Ensino Médio completo  25 

1/2 oficial de solda ‐ linha  Ensino Médio completo  3 

Armador  Ensino Fundamental completo  5 

Encarregado de frente  Ensino Médio completo  5 

Operador de carregadeira  Ensino Médio completo  2 

Assentador de tubos  Ensino Médio Técnico  5 

SUBTOTAL  366 

TOTAL GERAL  539 

Fonte: Projconsult Engenharia de Projetos Ltda. 

 

A maioria dos empregos gerados exige de baixa a média escolaridade já que 

aproximadamente 30% da mão de obra deverá ter concluído o ensino médio, 26% não 

necessitarão qualificação (ensino fundamental incompleto) e 20% deverão ter concluído o 

ensino fundamental. (Quadro 3.3.5-2). 

 
Quadro 3.3.5‐2: Proporção dos Empregos Diretos por qualificação 

Qualificação  Nº  % 

Ensino médio completo  161  29,9 

Ensino fundamental incompleto  143  26,5 

Ensino fundamental completo  110  20,4 

Ensino médio técnico   61  11,3 

Ensino médio incompleto  29  5,4 

Ensino superior  27  5,0 

Ensino superior incompleto (estágio)  8  1,5 

TOTAL  539  100,0 

 

 
Durante as obras, além dos empregos diretos, é prevista a expansão do emprego nos ramos 

de comércio, da indústria de transformação e de produção de matérias primas, assim como de 
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serviços de terceiros nas áreas de transporte, alimentação, dentre outros. Estimou-se, portanto, 

a geração de aproximadamente 1.600 empregos indiretos associados à implantação 

3.3.6 Caracterização socioeconômica qualitativa da população da área de  influência direta voltada à 

percepção ambiental e suas organizações 

Esse item visa identificar os principais setores sociais e suas expectativas em relação ao 

empreendimento. Neste sentido, foram realizadas entrevistas com representantes das 

entidades representativas da população local, tendo como referência suas manifestações em 

relação às obras de Recuperação Ambiental do Complexo Lagunar de Jacarepaguá.  

 

 Câmara Comunitária da Barra da Tijuca e Barralerta Associação Civil Comunitária 
 

A Câmara Comunitária da Barra da Tijuca (CCBT) foi fundada em 1992 tendo como objetivo 

representar os setores associados junto às autoridades públicas, nas questões relacionadas à 

qualidade de vida na Barra da Tijuca, com destaque para saneamento básico, segurança 

pública, transporte, saúde, educação, ocupação do solo, entre outros. Segundo o Estatuto 

Social (outubro de 1996) a CCBT representa: (i) condomínios verticais de apartamentos, (ii) 

condomínios horizontais de casas; (iii) condomínios de casas e prédios ou de conjunto de 

prédios; (iv) associações ou sociedades de moradores e/ou de proprietários de casas, 

apartamentos ou terrenos; (v) shopping centers, hipermercados, empresas ou indústrias que 

concentram interesses na região ou entidades de classe do comércio e indústria; (vi) clubes 

esportivos ou academias de ginástica/esporte; (vii) estabelecimentos de ensino Escolas, (viii) 

Igrejas ou congregações religiosas (ix) entidades locais voltadas à preservação ambiental ou à 

defesa de causas específicas. 

A Barralerta Associação Civil Comunitária foi fundada em 1990 após a derrota do movimento 

de emancipação da Barra da Tijuca (1988), visando aglutinar lideranças em torno de um 

projeto de emancipação de fato. Constituída como associação de caráter social, com 

personalidade jurídica de direito privado, para fins não econômicos e filantrópicos tem como 

objetivo, através da integração comunidade-poder público, organizar e planejar serviços à 

comunidade na área da 24ª RA visando à melhoria da qualidade de vida na região. 
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Nos contatos estabelecidos visando identificar os representantes das entidades foi indicado por 

ambas o Sr. David Zee, Vice-Presidente da Câmara Comunitária da Barra, como responsável 

pela questão ambiental das duas entidades.  

O Sr.Zee identifica como crítica a situação ambiental do Complexo Lagunar de Jacarepaguá 

em função do processo de ocupação da região onde o investimento do poder público ficou 

restrito às obras de infraestrutura viária e drenagens. Essa situação foi agravada com os 

aterros ilegais, o lançamento indiscriminado de lixo e esgoto, as dragagens mal conduzidas, a 

ocupação ilegal das margens das lagoas e ausência de investimentos nas redes e tratamento 

de esgoto.  

Porém, Sr. Zee identifica também que essa situação tende a ser revertida, sendo fundamentais 

as obras de recuperação ambiental do Complexo Lagunar aliadas à ampla cobertura das redes 

e de tratamento de esgoto na bacia hidrográfica.  

As entidades que representa foram intensamente proativas na demanda por soluções para o 

problema e tem participado ativamente do processo de discussão das propostas para a 

revitalização do complexo lagunar e seu desenvolvimento sustentável. 

 

 Câmara Comunitária de Jacarepaguá 
 

A Câmara Comunitária de Jacarepaguá é a entidade representativa da população junto ao 

poder público e foi constituída em 1997 para encaminhar reivindicações de melhorias e o 

cumprimento das obrigações constitucionais destes órgãos para com a população. 

Segundo informações do presidente da Câmara, Sr. Carlos Neves, são atualmente associados 

cerca de 50 condomínios, envolvendo mais de 7.500 unidades habitacionais e empresas dos 

mais diversos ramos. 

Entre as principais reivindicações atendidas via Câmara destacam-se: a implantação do Projeto 

de Segurança Via Rádio - os condomínios associados têm linha direta com a central de 

operações do 18º Batalhão de Policia Militar, a construção do Fórum de Jacarepaguá 

localizado na Taquara; a instalação de Agência do Ministério do Trabalho e a transferência do 

Posto do DETRAN do Tanque (que estava funcionando em instalações precárias) para o 

segundo piso do Rio Shopping, na Freguesia. 
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Atua, ainda, como representação dos condomínios em ações impetradas contra a CEDAE pela 

isenção do pagamento da taxa de esgoto nas áreas onde o serviço não é oferecido, tendo 

obtido vitória nas ações concluídas. 

No que se refere ao Complexo Lagunar acredita que o principal problema é o lançamento 

direto do esgoto e do lixo nas lagoas. Atualmente 80% a 90% do esgoto são lançados 

diretamente nas lagoas e não existe nenhuma ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) em 

Jacarepaguá. Para resolver a questão do lixo sólido seria necessária a construção de barreiras 

de contenção.  

Identifica também que apenas a dragagem, sem uma solução permanente para a coleta e 

tratamento do esgoto e sem ações para resolver o destino do lixo sólido, será uma medida 

paliativa e pouco eficaz em médio prazo.  

 

 Associação dos Moradores e Pescadores da Vila Autódromo 
 

A comunidade surgiu como vila de pescadores, na Baixada de Jacarepaguá, na década de 

1960 e cresceu durante a construção do autódromo do Rio, em 1975, quando alguns operários 

que trabalharam nas obras ocuparam a área.  

A Vila Autódromo se organizou enquanto comunidade a partir da criação, em 1987, da 

Associação de Moradores e Pescadores da Vila Autódromo.  

Segundo o presidente da entidade, Sr. Altair Guimarães, desde 1992, foram realizadas várias 

tentativas de remoção da comunidade pela Prefeitura Municipal sendo apresentadas ao longo 

do tempo como justificativas para tal sua localização em áreas de preservação ambiental ou 

em área de risco. Em função das Olimpíadas de 2016 a necessidade de realocação da 

população remete às questões de segurança dos atletas e da necessidade da área para a 

implantação do Centro de Mídia das Olimpíadas de 2016 e para a construção da alça viária de 

interligação do BRT Transcarioca com o BRT Transolímpica. Em função dessa situação não 

existem investimentos do poder público para a urbanização da área. A população teme, 

inclusive, realizar investimentos que poderiam ser perdidos no caso de realocação, o que 

agrava as precárias condições de vida da população. 

Identifica que, apesar de constituída como vila de pescadores, a atividade da pesca é 

atualmente inexistente nas lagoas. Apenas duas ou três pessoas da comunidade continuam na 
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atividade apesar do alto risco do consumo do pescado em função das péssimas condições das 

águas lagunares.  

Por fim, Sr. Altair acredita que o projeto de recuperação ambiental do Complexo Lagunar de 

Jacarepaguá é positivo. No entanto, inserido no contexto das obras das Olimpíadas, não pode 

significar a remoção de populações que residem há décadas na região e que não são as 

principais responsáveis pelo alto nível de degradação ambiental existente atualmente. 

 

 Associação dos Pescadores da Praia dos Amores 
 

Os pescadores da Praia dos Amores são associados à Colônia de Pescadores Z13, cuja sede 

é no Posto 6 da Praia de Copacabana. Segundo o mais antigo pescador da associação, o Sr. 

Hamilton, a pesca lagunar era amplamente realizada até a década de 1970. Após essa data, 

em função da poluição, iniciou o declínio da atividade pesqueira nas lagoas, apenas reativada 

momentaneamente após obras eventuais, inclusive de dragagem. A descontinuidade dessas 

ações mantém a atividade em declínio. Atualmente os pescadores da associação pescam em 

alto mar, mantendo uma peixaria na Praia dos Amores, junto ao Canal de Joatinga. 

Sr. Hamilton identifica as obras de dragagem do Complexo Lagunar de Jacarepaguá como 

altamente positivas, mas considera que as ações de recuperação ambiental devem ser 

abrangentes (coleta e tratamento de esgoto, destinação adequada do lixo, ocupação ordenada 

das margens, entre outras) para a manutenção das condições ambientais da lagoa e 

reativação da atividade pesqueira. 

 

 Instituto Lagoa Viva 
 

O Instituto Lagoa Viva é uma ONG fundada em 2000, com o objetivo de articular e mobilizar a 

população local na gestão participativa para o cuidado permanente da bacia hidrográfica da 

Barra da Tijuca e Jacarepaguá. Foi entrevistado o Sr. Donato Velloso, presidente da ONG. 

A entidade desenvolve atividades de educação ambiental; monitoramento ambiental; projetos 

com comunidades locais; projetos de conservação ambiental; campanha de mobilização da 

opinião pública; divulgação; assessoria e consultoria técnicas; lobby ambiental; financiamento 

de projetos; ecoturismo/turismo rural; pesquisa e desenvolvimento; administração de recursos 

naturais; planejamento urbano; fiscalização ambiental; excursionismo nas áreas de recursos 
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hídricos; fauna e flora; florestas; unidades de conservação; legislação ambiental e políticas 

públicas; meio ambiente urbano, lixo (resíduos sólidos e líquidos); recursos marinhos; 

saneamento; tecnologias alternativas; energia; áreas sociais/culturais e qualidade do ar. 

Atualmente a entidade coordena a formação do Subcomitê da Bacia Hidrográfica de 

Jacarepaguá e o Movimento Evolutivo Pacto de Resgate Ambiental, envolvendo múltiplas 

parcerias com instituições locais e representantes de diversos segmentos da comunidade do 

território da sub-bacia hidrográfica de Jacarepaguá. 

Identifica como de altíssima importância o projeto das Obras de Recuperação Ambiental do 

Complexo Lagunar de Jacarepaguá já que se associa ao principal objetivo do Lagoa Viva - 

revitalização e conservação permanente da sub-bacia hidrográfica. Reitera que qualquer ação 

que possa contribuir neste sentido é altamente desejável. No entanto, considera ser urgente a 

mobilização e integração das comunidades, inclusive de baixa renda, para participar e 

contribuir por algo que com certeza é seu grande anseio, já que vivem em condições precárias 

em função da poluição.  

Identifica também que o projeto tem pouca divulgação junto às comunidades de baixa renda já 

que na reunião pública sobre o projeto (setembro de 2012) não houve participação de seus 

representantes (Associações de Moradores e de Pescadores). Acredita que seria muito 

importante o envolvimento dessas comunidades através da realização de palestras, 

capacitação, banco de dados, informações, notícias na internet.  

 
 

3.3.7 Caracterização Socioeconômica da População da Área de Influência Direta 

Na Área de Influência Direta existe predominância da população feminina sobre a masculina, 

sendo a razão de sexos de 93,9. Essa predominância feminina é mais acentuada na Barra da 

Tijuca e menos expressiva em Campinho e Jacarepaguá, conforme pode ser verificado no 

Quadro 3.3.7-1. 

Destaca-se que entre os bairros da AID apenas a Barra da Tijuca apresenta razão de sexos 

similar a da cidade do Rio de Janeiro, com uma grande predominância da população feminina, 

característica comum às áreas com populações residentes exclusivamente ou 

predominantemente em áreas urbanas.  
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Quadro 3.3.7‐1: População Total, por Sexo e Razão de Sexos ‐ 2010 

Bairros da AID e Cidade do 
Rio de Janeiro 

Total 
Homens (A)  Mulheres (B)  Razão de 

Sexos 
(A/B) Nº  %  Nº  % 

Jacarepaguá  157.326  78.094  49,6  79.232  50,4  98,6 

Barra da Tijuca  135.924  63.719  46,9  72.205  53,1  88,2 

Camorim  1.970  982  49,8  988  50,2  99,4 

Itanhangá  38.415  18.883  49,2  19.532  50,8  96,7 

Recreio dos Bandeirantes  82.240  39.717  48,3  42.523  51,7  93,4 

AID  415.875  201.395  48,4  214.480  51,6  93,9 

Cidade do Rio de Janeiro  6.320.446  2.959.817  46,8  3.360.629  53,2  88,1 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010, disponível em Armazém de Dados (IPP).  

 

Em relação à estrutura etária da população, verifica-se que a AID apresenta similaridade com a 

da cidade do Rio de Janeiro, com cerca de 20% da população com idade até 14 anos, entre 

65% a 68% na faixa etária entre 15 a 59 anos e, correspondendo à população com 60 e mais 

anos de idade, uma proporção entre 11% a 15%. 

Os bairros da AID, no entanto, apresentam particularidades: a Barra da Tijuca destaca-se pela 

menor proporção de população mais jovem (14,6%) e a maior proporção de população mais 

idosa (18,4%), enquanto Jacarepaguá, Itanhangá e Camorim apresentam uma maior proporção 

de população com idade até 14 anos (mais de 21% do total) e a menor proporção de 

população com 60 e mais anos de idade (inferior a 7%). 

A População em Idade Ativa – PIA (de 15 a 59 anos), varia nos bairros da AII entre 67% a 

71,5%, ocupando esses dois extremos, respectivamente, a Barra da Tijuca e Camorim. 

A população da AID e da cidade do Rio de Janeiro por faixas etárias selecionadas é 

apresentada no Quadro 3.3.7-2 podendo ser visualizada sua distribuição no Gráfico 3.3.7-1. 
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Quadro 3.3.7‐2: População Total e por Faixas Etárias – 2010. 

Bairros da AID e Cidade 
do Rio de Janeiro 

População 
Total 

Nº  % 

0 a 14  15 a 59  60 ou +  0 a 14  15 a 59  60 ou + 

Jacarepaguá  157.326  37.155  109.433  10.738  23,6  69,6  6,8 

Barra da Tijuca  135.924  19.819  91.122  24.983  14,6  67,0  18,4 

Camorim  1.970  423  1.409  138  21,5  71,5  7,0 

Itanhangá  38.415  8.997  27.085  2.333  23,4  70,5  6,1 

Recreio dos Bandeirantes  82.240  15.367  57.235  9.638  18,7  69,6  11,7 

AID  415.875  81.761  286.284  47.830  19,7  68,8  11,5 

Cidade do Rio de Janeiro  6.320.446  1.226.358  4.153.237  940.851  19,4  65,7  14,9 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010, disponível em Armazém de Dados (IPP). 
 
 
 

 

Gráfico 3.3.7‐1: Distribuição da população por faixas etárias ‐ 2010. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 a 14 15 a 59 60 e +



 

A serviço de 

  

 

 
Relatório Ambiental Simplificado das Obras de Recuperação Ambiental do Complexo Lagunar de Jacarepaguá 
Capítulo III – Diagnóstico Ambiental da Área de Influência 
Revisão 00 

III-385 

A qualidade de vida da população da AID foi avaliada a partir dos indicadores de acesso ao 

saneamento básico, acesso à escolaridade básica e de rendimentos em salários mínimos, 

apresentados a seguir. 

 

 Acesso ao Saneamento Básico 

 
O indicador de acesso ao saneamento básico foi construído com base na proporção de 

domicílios, em 2010: (i) com abastecimento de água adequado - têm canalização interna e são 

ligados à rede geral de água; (ii) com esgotamento sanitário adequado - ligados à rede geral e 

(iii) com coleta de lixo adequado - dispõem de coleta direta ou indireta de lixo. Esses dados 

para os bairros da AID são apresentados no Quadro 3.3.7-3. 

 

Quadro 3.3.7‐3: Proporção de Domicílios com serviços adequados de abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta 
de lixo – 2010. 

Bairros e AID  
Total de 
Domicílios 

% de domicílios com serviços adequados: 

Rede de água   Rede de Esgoto  Coleta de Lixo 

Nº % Nº %  Nº  %

Jacarepaguá  52.812  50.529  95,7  41.419  78,4  51.090  96,7 

Barra da Tijuca  51.167  50.749  99,2  45.339  88,6  51.153  100,0 

Camorim  655  442  67,5  237  36,2  646  98,6 

Itanhangá  12.782  11.801  92,3  5.530  43,3  12.713  99,5 

Recreio dos Bandeirantes  28.332  26.743  94,4  22.065  77,9  28.255  99,7 

AID  145.748  140.264  96,2  114.590  78,6  143.857  98,7 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010, disponível em Armazém de Dados (IPP). 

 

 

Verifica-se que os serviços de abastecimento de água e coleta de lixo são adequados na 

grande maioria dos domicílios da AID, correspondendo, respectivamente a 96,2% e 98,7% do 

total. No que se refere ao esgotamento sanitário, a situação é bem menos favorável, já que 

apenas 78,6% dos domicílios são ligados à rede geral de esgotos. 

Entre os bairros da AID destaca-se a Barra da Tijuca pelas maiores proporções de domicílios 

atendidos de forma adequada pelos serviços de saneamento básico. Por outro lado, Camorim 

e Itanhangá apresentam os piores índices.  
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É importante destacar, no entanto, que a área tem sido alvo de grandes investimentos 

especialmente no que se refere ao abastecimento de água e esgotamento sanitário já que a 

coleta de lixo está bem próxima da universalização. 

A título de demonstração, são apresentadas no Gráfico 3.3.7-2 e no Gráfico 3.3.7-3, a 

proporção dos domicílios nos bairros da AID ligados à rede geral de água e de esgotos nos 

anos de 2000 e 2010. 

 

Gráfico 3.3.7‐2: Proporção de domicílios ligados à rede geral de água ‐ 2000 e 2010. 

 
 

 
Gráfico 3.3.7‐3: Proporção de domicílios ligados à rede de esgotamento sanitário ‐ 2000 e 2010. 
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É importante destacar, ainda, que além da ampliação das ligações de esgoto (a SEA estima 

que atualmente 85% das residências da Barra, 75% do Recreio e 40% de Jacarepaguá têm 

ligações de esgoto) os investimentos em saneamento básico são prioritários: foram investidos 

R$ 600 milhões na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da Avenida Ayrton Senna, no 

emissário submarino da Barra da Tijuca e em 14 elevatórias, estando assegurados mais 

R$ 650 milhões do Fundo Estadual de Conservação Ambiental, para concluir o saneamento da 

região até 2015. A isso se incluem os investimentos previstos pela Prefeitura Municipal da 

Cidade do Rio de Janeiro em estações de tratamento de esgotos. 

 

 Acesso à Escolaridade Básica 

 

O acesso à escolaridade básica foi identificado com base no percentual de analfabetismo das 

pessoas com 10 anos e mais de idade por faixas etárias selecionadas nos bairros da AID, 

cujos dados são apresentados no Quadro 3.3.7-4. 

Quadro 3.3.7‐4: Percentual de Pessoas Analfabetas por Faixas Etárias – 2010. 

Bairros 
% por Faixas de Idade  

8 ou 9  10 a 14  15 a 19  20 a 29  30 a 39  40 a 49  50 a 69  60 ou + 

Jacarepaguá  13,2  3,4  1,7  2,9  5,7  7,9  9,4  18,1 

Barra da Tijuca  2,1  0,4  0,2  0,3  0,4  0,6  0,5  0,8 

Camorim  6,0  1,3  0,7  2,5  3,6  3,0  6,3  8,7 

Itanhangá  11,5  2,9  1,5  2,4  5,5  7,3  8,5  11,4 

Recreio dos Bandeirantes  4,2  1,0  0,9  1,0  1,6  2,1  2,4  3,7 

AID  8,6  2,2  1,1  1,8  3,2  4,0  4,0  5,8 

Cidade do Rio de Janeiro  13,2  3,4  1,7  2,9  5,7  7,9  9,4  18,1 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010, disponível em Armazém de Dados (IPP). 
 

 

A Barra da Tijuca destaca-se pelas menores taxas de analfabetismo e, no outro extremo, 

Jacarepaguá apresenta os maiores índices de analfabetismo entre todas as faixas etárias 

consideradas. Destacam-se, ainda, em todos os bairros as maiores taxas de analfabetismo 

entre a população mais idosa (60 anos e mais de idade), o que indica a melhoria no acesso à 

escolaridade que vem caracterizando o país. Por outro lado, em todos os bairros é alta a 
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proporção de crianças com idades entre 8 e 9 anos de idade não alfabetizadas, o que pode 

indicar a não frequência à escola ou deficiências no ensino-aprendizagem.  

O Gráfico 3.3.7-4 identifica nos bairros da AID a proporção da população com 10 anos ou mais 

de idade, não alfabetizada. 

 

 

Gráfico 3.3.7‐4: Proporção da População de 10 anos ou mais de idade, não alfabetizada ‐ 2010. 

 
 

 Dimensão Renda 
 

 

 

A Dimensão Renda foi identificada com base nas informações relativas à população com 10 

anos ou mais de idade, por classes de rendimento mensal. 

Os dados de rendimentos para os bairros da AID, apresentados no Quadro 3.3.7-5, permitem 

identificar a forte concentração de pessoas que recebiam, em 2010, de 1 a 2 salários mínimos. 

Verifica-se, ainda, como significativamente alta a proporção das pessoas residentes em 

Camorim que tiveram rendimentos inferiores a meio salário mínimo.  

 

Quadro 3.3.7‐5: Percentual das pessoas de 10 anos ou mais de idade por classes de rendimento nominal mensal ‐ 2010. 

Bairros e AID  
Salários Mínimos 

Até 1  + 1 a 2  +2 a 5  + 5 a 10  + 10 a 20  +de 20 

Jacarepaguá  19,2  28,1  13,0  4,3  1,8  0,5 

Barra da Tijuca  2,9  7,2  12,6  18,4  17,2  12,1 

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0

Jacarepaguá

Barra da Tijuca

Camorim

Itanhangá
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Camorim  20,3  14,5  14,8  10,6  6,3  1,0 

Itanhangá  16,3  29,2  15,0  5,1  2,3  1,4 

Recreio dos Bandeirantes  9,0  15,6  14,5  15,2  10,5  4,5 

AID  11,4  18,6  13,3  11,4  8,8  5,3 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010, disponível em Armazém de Dados (IPP). 

 

 
No que se refere à renda, a população da Barra da Tijuca se destaca pelos maiores 

rendimentos: cerca de 30% tem rendimentos superiores a 10 salários mínimos, enquanto 

apenas 22% recebem até 5 salários mínimos. Por outro lado, em Jacarepaguá essas 

proporções foram de 2,4% e 60%, respectivamente, evidenciando a forte correlação entre o 

acesso à escolaridade e os rendimentos. A distribuição dos rendimentos da população 

residente nos bairros da AID pode ser visualizada no Gráfico 3.3.7-5. 

 

 

Gráfico 3.3.7‐5: Distribuição dos Rendimentos por Faixas Selecionadas nos bairros da AID‐ 2010. 
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 Dinâmica Econômica 

 
A análise da dinâmica econômica foi elaborada com base nos dados de estabelecimentos e 

empregados nas RAs Jacarepaguá e Barra da Tijuca e na AP4, para o ano de 2010, 

disponíveis na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), do Ministério do Trabalho e 

Renda (MTE), 

O recorte geográfico da análise foi adotado em função de ser objetivo do estudo identificar as 

principais fontes de poluição e de degradação ambiental decorrentes das atividades 

econômicas desenvolvidas na região. 

A participação percentual das empresas e empregos por grandes setores econômicos (Gráfico 

3.3.7-6) permite visualizar a ampla predominância do setor terciário, a participação relativa do 

setor secundário (industrial) e a incipiente participação do setor primário, traços característicos 

de regiões densamente urbanizadas e ocupadas. 

 

 

Gráfico 3.3.7‐6: Participação percentual dos estabelecimentos e empregados por setor econômico na AP4 – 2010. 

 

O Quadro 3.3.7-6 apresenta o número de estabelecimentos e de empregados por grandes 

setores da economia e por atividades econômicas na AP4 e nas RAs Jacarepaguá e Barra da 

Tijuca.No setor primário da economia foram identificados na AP 4 apenas 56 estabelecimentos 

com 270 empregados, correspondendo a 0,3% e 0,1% do total de estabelecimentos e 

empregados. 
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Quadro 3.3.7‐6: Número de estabelecimentos e empregados por atividade econômica segundo a AP4 e RAs Jacarepaguá e 
Barra da Tijuca – 2010. 

Atividades Econômicas 

Estabelecimentos  Empregados 

AP4 
RA Jaca‐ 
repaguá 

RA 
Barra 

AP4 
RA Jaca‐ 
repaguá 

RA 
Barra 

Agric. Silv, criação animais e extr. vegetal.  56  26  30  270  179  91 

Setor Primário  56  26  30  270  179  91 

Extrativa mineral  28  4  24  757  141  616 

Minerais não metálicos  30  18  12  417  275  142 

Metalúrgica  49  35  14  1.431  1.093  338 

Mecânica  46  28  17  1.549  849  695 

Material elétrico e de comunicações  24  18  6  1.008  684  324 

Material de transporte  22  12  10  401  257  144 

Madeira e do mobiliário  34  18  16  526  410  116 

Papel, papelão, editorial e gráfica  117  52  65  1.716  675  1.041 

Borracha, fumo, couros, peles.  93  25  68  1.183  249  934 

Prod. farmacêuticos, veterinários,perfumaria  77  49  28  4.883  3.685  1.198 

Têxtil do vestuário e artefatos de tecidos  138  78  59  2.090  1.261  827 

 Calçados  1     1  43     43 

Prod. alimentícios, bebidas e álcool etílico  160  93  64  9.603  6.722  2.776 

SIUP  22  14  8  536  437  99 

Construção civil  870  347  515  25.959  10.946  14.770 

Setor Secundário  1.711  791  907  52.102  27.684  24.063 

Comércio varejista  5.584  2.476  3.071  55.298  21.346  33.814 

Comércio atacadista  811  344  463  12.376  4.872  7.475 

Inst, de crédito, seguros e capitalização.  386  103  282  5.616  1.068  4.548 

Com./adm. imóveis, val. mob, serv. técnicos  6.237  1.503  4.728  52.367  14.663  37.684 

Transportes e comunicações  573  227  340  19.443  9.692  9.623 

 Serv. alojamento, aliment., reparação, man.  2.966  1.145  1.807  50.746  20.700  29.971 

Serv. médicos, odontológicos e veterinários.  1.645  512  1.132  14.192  4.641  9.546 

Ensino  586  323  259  15.646  7.867  7.756 

Administração pública direta e autárquica  5  2  3  416  124  292 

Setor Terciário  18.793  6.635  12.085  226.100  84.973  140.709 

TOTAL  20.560  7.452  13.022  278.472  112.836  164.863 

Fonte: Ministério do Trabalho e Renda (MTE). Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), disponível em IPP (Armazém de 
dados). 
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Na AP4, em 2010, a maior participação de empresas e empregos do setor secundário 

correspondendo, respectivamente a 50,8% e 49,8%, é na indústria de construção civil (Quadro 

3.3.7-7), evidenciando a continuidade do processo de expansão urbana da cidade do Rio de 

Janeiro para a região, iniciado na década de 1970, e as obras vinculadas aos eventos 

esportivos desta década. Na RA Barra da Tijuca a participação absoluta e proporcional na 

construção civil é mais significativa do que na RA Jacarepaguá. 

Em segundo lugar destaca-se tanto pelo número de estabelecimentos como de empregados do 

setor secundário, a indústria de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico, representando, 

respectivamente, 9,4% e 18,4% do total. Localizam-se na região grandes empresas como a 

Nestlé, a Coca Cola, Frangos Rica, Wick Bold, entre outras. Na RA Jacarepaguá a participação 

absoluta e proporcional deste tipo de indústria é mais significativa do que na RA Barra da 

Tijuca.  

Em terceiro lugar no que se refere ao número de empregados situa-se a indústria química de 

produtos farmacêuticos, veterinários e perfumaria, cujas atividades são desenvolvidas por 

grandes empresas, inclusive multinacionais, que se estabeleceram a partir da década de 1980 

ao longo da Estrada dos Bandeirantes, em Jacarepaguá. Entre elas destacam-se a Roche, 

Merck, Abbot, Shering-Plough, Wella, Servier, Mantecorp, Farmanguinhos, que representam 

4,5% do total das empresas do setor secundário, mas que empregam 9,4% do total dos 

trabalhadores do setor. 

Em seguida destacam-se pelo número de empresas do setor secundário as indústrias têxtil do 

vestuário e artefatos de tecidos, de papel, papelão, editorial e gráfica, e de borracha, fumo, 

couros, peles, representando entre 5% a 8% do total das empresas do setor na AP4. 

Caracterizam-se, no entanto, como pequenas empresas que empregam entre 2% a 4% do total 

dos empregados da AP4. Com exceção dos estabelecimentos do ramo têxtil do vestuário e 

artefatos de tecidos, que predominam na RA Jacarepaguá, os demais ramos de atividades 

predominam na RA Barra da Tijuca. 

Destaca-se que as indústrias de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico, a indústria 

química de produtos farmacêuticos, veterinários e perfumaria, assim como indústrias de papel 

e papelão, e de borracha, fumo, couros, peles apresentam um alto potencial poluidor em 

função de emissões atmosféricas assim como pelos dejetos industriais que podem contaminar 

o solo e as águas. 
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Destaca-se que esses tipos de indústria correspondem a 85% do total dos estabelecimentos e 

87% do total dos empregados do setor secundário na AP4.  

A participação percentual dos estabelecimentos e o respectivo número de empregados nos 

ramos mais significativos do setor secundário podem ser visualizados no Gráfico 3.3.7-7. 

 

Quadro 3.3.7‐7: Participação percentual dos estabelecimentos e empregados por atividade econômica no Setor Secundário 
segundo a AP4 e RAs Jacarepaguá e Barra da Tijuca – 2010. 

Atividades Econômicas 

Estabelecimentos (%)  Empregados (%) 

AP4 
RA Jaca‐ 
repaguá 

RA 
Barra 

AP4 
RA Jaca‐ 
repaguá 

RA 
Barra 

Extrativa mineral  1,6  0,5  2,6  1,5  0,5  2,6 

Minerais não metálicos  1,8  2,3  1,3  0,8  1,0  0,6 

Metalúrgica  2,9  4,4  1,5  2,7  3,9  1,4 

Mecânica  2,7  3,5  1,9  3,0  3,1  2,9 

Material elétrico e de comunicações  1,4  2,3  0,7  1,9  2,5  1,3 

Material de transporte  1,3  1,5  1,1  0,8  0,9  0,6 

Madeira e do mobiliário  2,0  2,3  1,8  1,0  1,5  0,5 

Papel, papelão, editorial e gráfica  6,8  6,6  7,2  3,3  2,4  4,3 

Borracha, fumo, couros, peles.  5,4  3,2  7,5  2,3  0,9  3,9 

Prod. farmacêuticos, veterinários, perfumaria.  4,5  6,2  3,1  9,4  13,3  5,0 

Têxtil do vestuário e artefatos de tecidos  8,1  9,9  6,5  4,0  4,6  3,4 

 Calçados  0,1  0,0  0,1  0,1  0,0  0,2 

Prod. alimentícios, bebidas e álcool etílico.  9,4  11,8  7,1  18,4  24,3  11,5 

SIUP  1,3  1,8  0,9  1,0  1,6  0,4 

Construção civil  50,8  43,9  56,8  49,8  39,5  61,4 

Total  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 

Fonte: Ministério do Trabalho e Renda (MTE). Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), disponível em IPP (Armazém de 
dados). 
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Gráfico 3.3.7‐7: Participação percentual dos estabelecimentos e empregados dos principais ramos do setor secundário nas 

AP4 – 2010. 

 
 
No setor terciário da AP4 verifica-se uma distribuição mais homogênea dos estabelecimentos e 

empregados segundo as atividades econômicas. As maiores participações registram-se nas 

empresas de Comércio e Administração de Imóveis, Valores Mobiliários e Serviços Técnicos, 

vinculadas principalmente à intensa expansão imobiliária na região, e no Comércio Varejista, 

expressão dos grandes empreendimentos comerciais, especialmente os shoppings e grandes 

redes de supermercado, que se localizam na área. A participação dos estabelecimentos e o 

número de empregados nessas atividades correspondem, respectivamente a 33,2% e 23,2% e 

a 29,7% e 24,5% (Quadro 3.3.7-8). De forma similar a que ocorre na construção civil, os 

estabelecimentos de comércio e administração de imóveis, assim como os empregos são mais 

significativos na RA Barra da Tijuca em relação à RA Jacarepaguá. No comércio varejista a 

participação dos estabelecimentos na RA Jacarepaguá é superior, porém a participação dos 

empregados nas duas RAs é similar, indicando que são de maior porte os empreendimentos na 

RA Barra da Tijuca. 

Em seguida destacam-se na AP4 os Serviços de Alojamento, Alimentação, Reparação e 

Manutenção, que correspondem a 15,8% dos estabelecimentos e 22,4% dos empregos; e os 

Serviços Médicos, Odontológicos e Veterinários que participam com 8,8% dos 

estabelecimentos e 6,3% dos empregos no setor terciário. No primeiro grupo verifica-se a 

predominância de estabelecimentos e empregados na RA Jacarepaguá; e entre os 
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representantes do segundo grupo, são mais significativas essas proporções na RA Barra da 

Tijuca.  

Quadro 3.3.7‐8: Participação percentual dos estabelecimentos e empregados por atividade econômica no Setor Terciário 
segundo a AP4 e RAs Jacarepaguá e Barra da Tijuca – 2010. 

Atividades Econômicas 

Estabelecimentos (%)  Empregados (%) 

AP4 
RA Jaca‐ 
repaguá 

RA 
Barra 

AP4 
RA Jaca‐ 
repaguá 

RA 
Barra 

Comércio varejista  29,7  37,3  25,4  24,5  25,1  24,0 

Comércio atacadista  4,3  5,2  3,8  5,5  5,7  5,3 

Inst. de crédito, seguros e capitalização.  2,1  1,6  2,3  2,5  1,3  3,2 

Com/adm. imóveis, val. mob. e serv. técnicos  33,2  22,7  39,1  23,2  17,3  26,8 

Transportes e comunicações  3,0  3,4  2,8  8,6  11,4  6,8 

Serv. alojamento, aliment, reparação, manut.  15,8  17,3  15,0  22,4  24,4  21,3 

Serv. médicos, odontológicos e veterinários.  8,8  7,7  9,4  6,3  5,5  6,8 

Ensino  3,1  4,9  2,1  6,9  9,3  5,5 

Administração pública direta e autárquica  0,0  0,0  0,0  0,2  0,1  0,2 

Total  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 

Fonte: Ministério do Trabalho e Renda (MTE). Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), disponível em IPP (Armazém de 
dados). 

 
 

A participação percentual dos estabelecimentos e respectivos empregados nos ramos mais 

significativos do setor terciário é apresentada no Gráfico 3.3.7-8. 

 

Gráfico 3.3.7‐8: Participação percentual dos estabelecimentos e empregados dos principais ramos do setor terciário nas AP4 
– 2010.   
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3.3.8 Indicadores de saúde 

Para a avaliação das condições de saúde da população foram utilizados os indicadores de 

saúde elaborados pelo Movimento “Rio Como Vamos”, com base nas informações da 

Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e do DATASUS 

(Ministério da Saúde). Essas informações estão disponíveis em: 

http://www.riocomovamos.org.br/indicadores/i0102.html. 

Como os dados não são desagregados por bairros, mas pelas Regiões Administrativas (RAs) e 

Áreas de Planejamento (APs), a análise foi elaborada para as Regiões Administrativas da 

Barra da Tijuca e Jacarepaguá que integram a Área de Planejamento 4 e onde se incluem os 

bairros da AID. Os indicadores de saúde dessas RAs foram comparados aos das APs da 

cidade possibilitando identificar como se posicionam as RAs no contexto da cidade. 

Os indicadores de saúde se referem aos anos de 2008, 2009 e 2010, permitindo uma análise 

da evolução recente das condições de saúde. Para a análise foram selecionados indicadores 

relacionados à população infantil e à População em geral.  

 

 População Infantil 

 
Para a análise foram selecionados os óbitos de crianças com até 12 meses nascidos vivos no 

mesmo período e território, por local de moradia e as internações na rede pública por infecção 

respiratória e por doença diarreica aguda por mil crianças de 0 a 4 anos, por local de moradia.  

 

Taxas de Mortalidade Infantil 

 

A taxa de mortalidade infantil é um importante indicador das condições de desenvolvimento 

socioeconômico e infraestrutura ambiental, bem como o acesso e a qualidade dos recursos 

disponíveis para atenção à saúde materna e da população infantil. Segundo a Organização 

Mundial de Saúde (OMS), as taxas de mortalidade infantil de 50 ou mais por mil nascidos vivos 

são classificadas como altas, de 20 a 49 por mil como médias e as menores de 20 por mil 

como baixas. Altas taxas de mortalidade infantil refletem, de maneira geral, baixos níveis de 

saúde e de desenvolvimento socioeconômico da população. 
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As taxas de mortalidade infantil nas Regiões Administrativas da Barra da Tijuca e Jacarepaguá 

e nas Áreas de Planejamento da cidade, apresentadas no Quadro 3.3.8-1 e no Gráfico 3.3.8-1, 

permitem verificar que na cidade do Rio de Janeiro as taxas de mortalidade são classificadas 

como baixas.  

No entanto, verificam-se grandes disparidades na cidade. Enquanto a RA Barra da Tijuca 

mantêm no período em análise as menores taxas de mortalidade infantil, similares às da AP2 

(inferiores a 10 óbitos infantis por mil nascidos vivos), a RA Jacarepaguá apresenta as maiores 

(entre 15 a 16 por mil). A AP4, onde se incluem os bairros da AID, apresenta uma posição 

intermediária (entre 11 a 13 por mil).  

 
Quadro 3.3.8‐1: Taxas de Mortalidade Infantil nas RAs Barra da Tijuca e Jacarepaguá e nas APs.  

RAs Barra da Tijuca e Jacarepaguá e APs   2008  2009  2010 

RA Barra da Tijuca  8,37  7,72 9,53 

RA Jacarepaguá  15,50  15,99 15,99 

Área de Planejamento 1  13,41  16,52 13,03 

Área de Planejamento 2  10,26  9,28 8,38 

Área de Planejamento 3  14,80  13,84 14,78 

Área de Planejamento 4  11,05  11,22 13,44 

Área de Planejamento 5  14,69  15,49 14,96 

Fonte: Movimento Rio Como Vamos. 
 
 
 

 

Gráfico 3.3.8‐1: Taxas de Mortalidade Infantil nas RAs Barra da Tijuca e Jacarepaguá e nas APs. 
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Taxas de Internação por Doenças Diarreicas Agudas 

 
As taxas de internações da população infantil na rede pública de saúde por doenças diarreicas 

agudas (DDA) expressam as condições ambientais da área, especialmente a ausência de 

saneamento básico. Altas taxas indicam, ainda, insatisfatórias condições socioeconômicas.  

No Quadro 3.3.8-2 e no Gráfico 3.3.8-2 são apresentadas as taxas de internações por mil 

crianças permitindo verificar que, nas RAs onde se situam os bairros da AID a situação é mais 

favorável na RA Barra da Tijuca se comparada à da RA Jacarepaguá. Verifica-se, ainda, uma 

tendência decrescente das internações no período analisado, situação similar a que ocorre na 

cidade do Rio de Janeiro.  Entre as Áreas de Planejamento a melhor situação é encontrada na 

AP2 (zona sul) e a mais crítica na AP1 (centro). A AP4, onde se incluem os bairros da AID, 

apresenta uma posição intermediária no contexto da cidade no que se refere ao indicador. 

 
 

Quadro 3.3.8‐2: Internações na rede pública por doenças diarreicas por mil crianças de 0 a 4 anos, por local de moradia,nas 
RAs Barra da Tijuca e Jacarepaguá e nas APs.  

RAs Barra da Tijuca e Jacarepaguá e APs   2008  2009  2010 

RA Jacarepaguá  18,49  12,86  6,66 

RA Barra da Tijuca  8,02  4,11  1,69 

Área de Planejamento 1  73,07  85,07  3,86 

Área de Planejamento 2  7,53  5,74  0,56 

Área de Planejamento 3  18,08  18,79  1,56 

Área de Planejamento 4  14,96  10,07  0,53 

Área de Planejamento 5  5,87  9,69  0,82 

Fonte: Movimento Rio Como Vamos. 
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Gráfico 3.3.8‐2: Taxas de Internação por Doenças Diarréicas nas RAs Barra da Tijuca e Jacarepaguá e nas APs. 
 

 

Taxas de Internação por Infecção Respiratória Aguda 

 
As taxas de internações da população infantil na rede pública de saúde por infecção 

respiratória aguda (IRA) normalmente estão associadas às precárias condições 

socioeconômicas das famílias, vinculando-se ao baixo peso ao nascer, doenças crônicas, 

desnutrição, além de fatores climáticos que favorecem a ocorrência de infecções respiratórias e 

à qualidade do ar. Entre as hospitalizações devidas à IRA, a pneumonia se destaca como a 

principal causa em países em desenvolvimento. 

No Quadro 3.3.8-3 e na Gráfico 3.3.8-3 são apresentadas as taxas de internações por mil 

crianças com até 4 anos permitindo verificar que a RA Barra da Tijuca apresenta a situação 

mais favorável no contexto da cidade, com taxas inferiores a 6 por mil em todo o período 

analisado. Por outro lado, a RA Jacarepaguá apresenta taxas que variam entre 9 a 14 por mil. 

Entre as Áreas de Planejamento na AP5 e na AP2 verificam-se as situações mais favoráveis, 

registrando-se a situação mais crítica na AP1 (centro). A AP4, onde se incluem os bairros da 

AID, apresenta uma posição intermediária no contexto da cidade.  
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Quadro 3.3.8‐3: Internações na rede pública por infecção respiratória por mil crianças de até 4 anos, por local de 
moradia,nas RAs Barra da Tijuca e Jacarepaguá e nas APs.  

RAs Barra da Tijuca e Jacarepaguá e APs   2008  2009  2010 

RA Jacarepaguá  9,46  13,37  10,54 

RA Barra da Tijuca  4,56  5,55  3,88 

Área de Planejamento 1  24,48  42,47  24,26 

Área de Planejamento 2  6,38  8,24  8,57 

Área de Planejamento 3  10,10  16,59  12,24 

Área de Planejamento 4  8,30  11,68  8,80 

Área de Planejamento 5  4,30  6,63  5,72 

Fonte: Movimento Rio Como Vamos. 

 
 

 

Gráfico 3.3.8‐3: Taxas de internação por infecção respiratória nas RAs Barra da Tijuca e Jacarepaguá e nas APs. 
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A taxa de mortalidade geral reflete o número de óbitos por cada mil habitantes de uma 

população num determinado período de tempo, constituindo-se em importante indicador social 

já que, quanto piores as condições de vida, maior a taxa de mortalidade e menor a esperança 

de vida da população.  
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As taxas de mortalidade geral apresentadas no Quadro 3.3.8-4 e no Gráfico 3.3.8-4, permitem 

verificar que existem grandes disparidades na cidade do Rio de Janeiro. Enquanto na RA Barra 

da Tijuca, apesar da maior proporção de população mais idosa (ver Quadro 3.3.4-1), são 

baixas as taxas de mortalidade geral (inferiores a 5 por mil).  Na RA Jacarepaguá essas taxas 

que variam entre 7,3 a 7,6 por mil classificam-se como intermediárias no âmbito da cidade. 

Destacam-se as altas taxas de mortalidade geral na AP1 (centro) e na AP2 (Zona Sul) onde se 

concentra a população mais idosa da cidade do Rio de Janeiro. 

 

Quadro 3.3.8‐4: Taxas de Mortalidade Geral por mil habitantes, por local de moradia,nas RAs Barra da Tijuca e Jacarepaguá e 
nas APs. 

RAs Barra da Tijuca e Jacarepaguá e APs   2008  2009  2010 

RA Jacarepaguá  7,3  7,6  7,3 

RA Barra da Tijuca  4,7  4,9  4,8 

Área de Planejamento 1  12,0  13,3  10,3 

Área de Planejamento 2  9,8  10,7  9,8 

Área de Planejamento 3  8,7  9,6  9,0 

Área de Planejamento 4  6,6  6,8  6,6 

Área de Planejamento 5  7,0  7,4  7,8 

Fonte: Movimento Rio Como Vamos. 

 
 

 

Gráfico 3.3.8‐4: Taxas de Mortalidade Geral nas RAs Barra da Tijuca e Jacarepaguá e nas APs. 
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Incidência da Dengue 

 

A dengue, doença infecciosa transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e considerada doença 

reemergente, é um dos mais graves problemas de saúde pública no mundo. Aproximadamente 

2,5 bilhões de pessoas encontram-se sob risco de infecção, particularmente em países 

tropicais onde a temperatura e a umidade favorecem a proliferação do mosquito (TAUIL, 2002).  

O rápido crescimento das cidades e a insuficiente infraestrutura de saneamento básico 

propiciou um ambiente com deficiências de limpeza urbana, descuidos com o abastecimento e 

armazenamento de água e uso de materiais não-biodegradáveis, como recipientes 

descartáveis de plásticos, vidros e outros materiais sintéticos. Diante de um cenário favorável, 

o mosquito espalhou-se pelas áreas urbanas, colocando em risco milhões de pessoas (MS, 

2002). As altas taxas de infestação expressam, ainda, insuficientes ações de controle vetorial. 

O Quadro 3.3.8-5 apresenta as taxas de incidência da dengue nos anos de 2008 a 2010, 

permitindo verificar que, em toda a cidade, ocorreu uma epidemia em 2008. Neste ano, a RA 

Jacarepaguá apresentou o dobro de casos em relação à RA Barra da Tijuca, inferior apenas a 

AP1 (centro) indicando alta susceptibilidade da área à infestação da doença. 

Nos anos seguintes as taxas na cidade apresentaram um expressivo decréscimo, mantendo-se 

em níveis inferiores a 74 por cem mil habitantes em todas as áreas. 

Quadro 3.3.8‐5: Taxas de Incidência da Dengue por cem mil habitantes, por local de moradia,nas RAs Barra da Tijuca e 
Jacarepaguá e nas APs. 

RAs Barra da Tijuca e Jacarepaguá e APs   2008  2009  2010 

RA Jacarepaguá  3.515,8  48,5  47,7 

RA Barra da Tijuca  1.610,1  43,0  61,8 

Área de Planejamento 1  4.639,0  50,5  73,8 

Área de Planejamento 2  1.272,7  47,4  66,5 

Área de Planejamento 3  2.042,1  42,0  43,2 

Área de Planejamento 4  2.970,0  49,1  53,0 

Área de Planejamento 5  1.719,7  47,3  43,4 
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3.3.9 Caracterização  e  avaliação  da  situação  atual  do  patrimônio  arqueológico  da  área  de  estudo, 

conforme determina a Portaria nº 230, de 17/12/2002 do IPHAN 

 

 Apresentação e Justificativas 

 
O presente Diagnóstico compreende a descrição das atividades de levantamento e avaliação 

do Patrimônio Etno-Histórico, Cultural, Arqueológico e Paisagístico das Áreas de Influência 

Direta e Indireta do projeto de Recuperação Ambiental do Complexo Lagunar de Jacarepaguá, 

em conformidade com as diretrizes propostas pela legislação vigente concernente aos 

trabalhos e atividades de Arqueologia Preventiva, preconizados pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), assim como também em conformidade com as diretrizes 

básicas propostas pela Instrução Técnica DILAM/CEAM RAS nº01/2012, emitida pelo Instituto 

Estadual do Ambiente – INEA, órgão ambiental licenciador, para a elaboração do Relatório 

Ambiental Simplificado (RAS) deste projeto.  

Devido às dimensões e riqueza regional da área em estudo, serão apresentados, de forma 

sintética e generalizada, os processos pré-históricos e históricos relevantes, relacionados à 

ocupação humana dos territórios que compõem a porção pertencente ao município do Rio de 

Janeiro, dando ênfase às regiões administrativas de Jacarepaguá e Barra da Tijuca, cabendo 

ressaltar que o presente Diagnóstico é passível de apresentar lacunas em relação à ocupação 

humana pretérita do território, devido às parcas e desconexas informações disponíveis.  

O levantamento do Patrimônio Cultural Material local, de cunho arqueológico e arquitetônico 

edificado, busca aprimorar os conhecimentos desta ocupação geográfica, da mesma forma que 

objetiva incrementar informações e dados ainda não disponíveis. De igual forma, o 

levantamento do Patrimônio Imaterial Intangível, visa o conhecimento das características etno-

históricas e culturais de povoamento ocorrido na região e entorno imediato. 

De modo geral, a região de entorno imediato à área onde será implantado o projeto de 

Recuperação Ambiental do Complexo Lagunar de Jacarepaguá foi pouco pesquisada e 

apresenta poucos registros e dados arqueológicos.  

A etapa de levantamento do Patrimônio Etno-Histórico, Cultural, Arqueológico e Paisagístico 

para a elaboração do Diagnóstico que ora se apresenta, compreendeu a AII do 

empreendimento, representada pelo limite administrativo das regiões de Jacarepaguá e Barra 
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da Tijuca, e suas adjacências representada pelo município do Rio de Janeiro. Essa estratégia 

de atuação objetivou estabelecer um quadro o mais completo possível sobre a existência de 

sítios relacionados aos patrimônios culturais local e regional, que permitissem esboçar a 

dinâmica ocupacional e organizacional das sociedades humanas no passado, cujos traços 

ainda se encontram presentes na região de análise.  

Além desse levantamento, pretendeu-se, também, a realização de um registro de patrimônios 

culturais relevantes que estão inseridos na AII do empreendimento. Dessa forma, foram 

levantados os conjuntos arquitetônicos e os bens móveis existentes na área, sob guarda ou 

processo de tombamento pelas três esferas de governo. 

Para tanto, nos itens seguintes, serão apresentados os procedimentos metodológicos adotados 

nas atividades de levantamentos de dados relevantes, um breve relato histórico da região, 

concernente aos vestígios evidenciados, e o conjunto patrimonial etno-histórico, cultural, 

arqueológico e paisagístico existente.  

Adiante, procurar-se-á discorrer sobre os resultados obtidos com as pesquisas, as 

recomendações sugeridas e a avaliação dos impactos causados sobre o Patrimônio Cultural 

Material Edificado e Arqueológico e Imaterial Intangível da área onde será implantado o projeto 

de Recuperação Ambiental do Complexo Lagunar de Jacarepaguá. 

 

 Metodologia de Pesquisa 

 
Para a realização deste Diagnóstico, buscou-se sua contextualização através das informações 

contidas em bibliografia especializada e com base nos estudos arqueológicos e elementos 

históricos e etno-históricos, e na comprovação da presença de testemunhos através de 

consulta às informações contidas no Sistema de Gerenciamento de Patrimônio Arqueológico 

(SGPA) e no Acervo Técnico da 6ª Superintendência/Escritório Regional do Rio de Janeiro, 

ambos pertencentes ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN); nas 

pesquisas realizadas pelo Instituto de Arqueologia Brasileira (IAB); pelo Laboratório de 

Arqueologia Brasileira (LAB); por equipes do Museu Nacional/UFRJ; no Guia de Bens 

Tombados pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro (INEPAC) e na 

Fundação Biblioteca Nacional. 
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Para a caracterização e dimensionamento dos impactos potenciais ao patrimônio local, foram 

delimitadas áreas de influência do empreendimento, conforme segue:  

 AAR (Área de Abrangência Regional) – representada pela totalidade do município do 

Rio de Janeiro.  

 AII (Área de Influência Indireta) – a AII do empreendimento é representada pelas 

regiões administrativas de Jacarepaguá e Barra da Tijuca.  

 AID (Área de Influência Direta) – buffer de 1km a partir da ADA do empreendimento. A 

AID foi assim delimitada uma vez que ocorrerão impactos indiretos na população 

residente nas localidades do entorno, além de possíveis impactos nos sítios 

arqueológicos que possam existir ou os já catalogados na área. 

 ADA (Área Diretamente Afetada) – Definida como sendo a área de impacto direto do 

empreendimento, representada pela área dos espelhos d’água das lagoas de Camorim, 

Jacarepaguá, Tijuca e Marapendi, além das áreas de disposição do material a ser 

dragado. 

De posse das informações acima descritas, buscou-se, ainda, a localização, identificação e 

caracterização do patrimônio material edificado, patrimônio imaterial intangível e de novos 

locais de interesse arqueológico através de atividades de visitas empreendidas sob forma de 

trabalho de campo. Nestes, foram realizadas vistorias técnicas não interventivas nas áreas de 

influência do projeto de Recuperação Ambiental do Complexo Lagunar de Jacarepaguá”, onde 

foram coletadas informações em relação ao processo histórico de ocupação e sobre os 

resultados das pesquisas arqueológicas regionais realizadas anteriormente, além de outros 

dados e informações pertinentes, conforme apregoa a Portaria IPHAN nº 230/2002. 

Com base em dados primários e secundários, objetivou-se a descrição dos elementos e fatos 

históricos e etno-históricos, além de resultados de pesquisas arqueológicas relevantes, 

ocorridos na área de implantação do empreendimento e do seu entorno, visando uma 

delimitação de zonas arqueológicas em sua região de implantação e a construção de um 

quadro arqueológico regional preliminar, uma vez que este só poderá ser devidamente 

construído a partir do conjunto de resultados obtidos com as demais atividades de Arqueologia 

Preventiva. 
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Em alguns momentos serão mencionados os resultados obtidos em pesquisas arqueológicas 

realizadas em regiões limítrofes às supracitadas por entender que os territórios e fronteiras dos 

grupos pretéritos locais são diferentes dos limites administrativos dos atuais estados e 

municípios do território brasileiro. 

A importância de se obter os dados regionais se baseia na característica fundamental do 

estudo arqueológico que é a de contextualização das evidências encontradas, seja no universo 

do núcleo de ocupação, o sítio propriamente dito, seja no estudo de um universo de um grupo 

cultural, como no caso de se avaliar um conjunto de aldeamentos indígenas de tribos que 

guardam características comuns e mesmo diversas entre si. 

Essa contextualização também se direciona para uma sequência da análise, estabelecendo 

parâmetros condizentes com a área estudada, reunindo informações que propiciem um 

balizamento para a avaliação das interferências passíveis de serem geradas pelo 

empreendimento diante do cenário já existente, que acumula, ele próprio, uma série de 

transformações. 

A informação arqueológica e, por conseguinte, a avaliação do Patrimônio Cultural Material e 

Imaterial Intangível, reúne pela sua própria natureza, a dinâmica histórica, residindo neste 

processo uma forma mais abrangente de interpretar a sociedade pretérita estudada. Essa 

dinâmica histórica, por sua vez, reúne os elementos antrópicos atuantes na formação dos sítios 

de ocupação e na valorização cultural de certos locais, assim como os aspectos naturais 

envolvidos, como o processo geológico de sedimentação atuando no sítio arqueológico ou 

aspectos ambientais de interesse do grupo que ali interagiu, como a obtenção de recursos 

naturais. 

Nesse sentido, então, se torna essencial o levantamento dos dados concernentes aos povos 

que habitaram a região desde o passado mais remoto, reunindo informações provenientes da 

arqueologia e também documentos descritivos das populações indígenas, africanas e 

européias que para ali convergiram no processo histórico. A partir daí, se busca correlacionar 

os principais aspectos envolvidos para seu estabelecimento, integração e interação cultural. 

Os estudos já realizados e as questões levantadas fornecem elementos de caracterização que, 

diante das particularidades da área e do tipo de empreendimento que se pretende instalar, 

devem ser interpretadas e avaliadas as características principais a sofrer modificações ou 

mesmo possam ser suprimidas, como em geral ocorre com os sítios arqueológicos. 
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Esses elementos, constituídos como parâmetros de análise, possibilitam avaliar os impactos e 

estabelecer as medidas preventivas que melhor se ajustam à realidade estudada. 

Os dados etno-históricos3 e históricos sobre a ocupação espacial da área em estudo à época 

do contato e durante a formação territorial do estado do Rio de Janeiro e das regiões da AII do 

empreendimento, podem apontar a densidade populacional, a diversidade étnica, a dispersão 

geográfica e as formas de ocupação espacial específicas, assim como a longevidade da 

ocupação da região em questão seja por grupamentos sambaquieiros, caçadores-coletores, 

indígenas, europeus ou quilombolas.  

Ao final, o principal objetivo a ser alcançado compreende a geração de conhecimento 

direcionado para a comunidade local da área do empreendimento, propiciando a 

conscientização de seu papel como agente diante do Patrimônio Cultural Material e Imaterial 

local e regional, e não apenas como paciente de algo autóctone que para a região está se 

dirigindo, como é o caso dos empreendimentos. 

Dentre os parâmetros aplicados foram reunidos os eventos históricos determinantes para as 

mudanças sociais ocorridas, os elementos arquitetônicos remanescentes, a cultura imaterial 

intangível, os dados arqueológicos disponíveis e a observação da paisagem e as 

transformações que podem ser percebidas na atualidade. 

Com base nos resultados obtidos serão apontadas as principais potencialidades e fragilidades 

arqueológicas existentes, buscando dar suporte às estratégias de planejamento ambiental do 

empreendimento, no sentido de promover a salvaguarda e transmissão do conhecimento 

arqueológico e patrimonial adquirido. 

As informações reunidas, confrontadas com a observação da região e coleta de dados na área 

de entorno do projeto “Recuperação Ambiental do Complexo Lagunar de Jacarepaguá”, 

constituem a base para a elaboração deste Diagnóstico e, de acordo com as interferências 

geradas pelas obras de engenharia, a análise dos seus resultados sobre o Patrimônio Etno-

Histórico, Cultural, Arqueológico e Paisagístico. 

O Anexo 3-35 – Volume IV apresenta o Mapa de Patrimônio Cultural na AII. 

                                                 
3 Consideram-se no presente diagnóstico como elementos etno-históricos as experiências de contatos culturais aceleradas a partir 
do século XVI pelos cronistas e naturalistas da época do “descobrimento” e colonização do Brasil, através de textos e relatos das 
tradições orais dos indígenas da região, não descartando as limitações que estes estudos possam apresentar. 
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 Contextualização Histórica de Ocupação e Povoamento do Município do Rio de Janeiro 

 

Primeiros habitantes locais 

 
Conforme apresentam os registros arqueológicos, os primeiros habitantes do Rio de Janeiro 

eram representados por populações de pescadores–coletores-caçadores, denominados 

sambaquieiros. Estes habitavam os sambaquis, palavra em tupi que significa “montes de 

conchas”, que são sítios monticulares caracterizados principalmente pelo acúmulo de conchas, 

cujas construções constituem as ocupações humanas mais antigas presentes na zona litorânea 

do Estado do Rio de Janeiro (GASPAR, 2004). 

Tais ocupações, que contém vestígios arqueológicos de elementos de uso cotidiano e 

cerimonial, foram formadas pela ação intencional de grupamentos humanos e, acredita-se, 

consistiam em “monumentos” que buscavam visibilidade na paisagem (DEBLASISet al., 1998; 

TENÓRIO, 2003). Sua implantação na paisagem sempre indicou uma localização privilegiada 

na interface entre diferentes ambientes naturais, tais como lagunas, praias, restingas, 

mangues, rios e florestas, de onde seus habitantes podiam retirar seus víveres alimentares e 

de sobrevivência do grupo. Análises antracológicas de reconstituição paleoambiental 

demonstraram que estes assentamentos eram de fato estabelecidos sempre no ambiente de 

restinga, tendo à proximidade florestas costeiras e, geralmente, manguezais (SCHEEL-YBERT, 

2000). 

A localização dos sambaquis aponta para um conhecimento por parte de seus ocupantes dos 

recursos disponíveis e um domínio dos meios de sua obtenção (coleta, caça e pesca). Estes 

sítios foram estabelecidos em áreas de ecótono ambiental, sendo frequentemente escolhidos 

locais mais elevados topograficamente onde era facilitada à obtenção de água potável e a 

observação das áreas de entorno (GASPAR, 2004), mas, também, aonde era ampliada a 

própria visibilidade do sítio na paisagem. 

Os últimos registros dos sambaquieiros coincidem com as primeiras manifestações dos grupos 

ceramistas procedentes da Amazônia e Brasil Central que invadem e ocupam o território 

desses antigos grupos (ESCÓRCIO, 2008; GASPAR, 2010). Um dos registros para este 

período está de acordo com o resultado das pesquisas para o sítio Tupi Morro Grande 

localizado no município de Araruama com a datação de 1.740 ± 90 anos AP (BUARQUE, 

2010). Os Tupinambás passaram a dominar o litoral do Rio de Janeiro, sendo os primeiros a 
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entrar em contato permanente com os colonizadores portugueses e com as expedições 

francesas ao Brasil.  

Os tupinambás viviam em aldeias que eram compostas por quatro ou oito malocas. Estas 

habitações eram grandes e tinham uma configuração retangular sem qualquer divisão interna, 

sendo dispostas em um arranjo circular e protegidas por uma cerca ou paliçada. No centro da 

aldeia havia um pátio ou praça onde faziam reuniões e assembléias. Realizavam atividades de 

agricultura, pesca e caça, plantavam e teciam algodão, fabricavam cestas de cipó, vasos e 

panelas de barro, machados de pedra, facas de casca de tartaruga, agulhas de espinha de 

peixe e muitos instrumentos musicais de sopro e percussão (FREIRE & MALHEIROS, 2010). 

De modo geral, segundo os naturalistas e viajantes que visitaram o Brasil durante os séculos 

XVI ao XVIII, tais como Spix & Martius, Jean de Léry e André Thevet, no litoral do Estado do 

Rio de Janeiro, os indígenas da nação Tupinambá apresentavam autodenominações locais 

conforme a sua localização geográfica: Tamoio ou Tupinambá nas áreas ocidentais e de sopé 

da Serra da Estrela no Recôncavo da Baía de Guanabara (municípios do Rio de Janeiro, 

Baixada Fluminense e Magé/Guapimirim) e na Região dos Lagos (de Maricá até Rio das Ostras 

e no entorno da Lagoa de Araruama); Maracajá na Ilha de Paranapuã (Ilha do Governador); 

Temiminó nas porções orientais do Recôncavo da Baía de Guanabara (Niterói, São Gonçalo e 

Itaboraí) e Guaianá nas áreas das lagunas, restingas, enseadas e baías do litoral sul 

fluminense (desde a Zona Oeste do município do Rio de Janeiro até Paraty).  

As rivalidades entre estes diferentes povos, mesmo que provenientes do tronco linguístico 

Tupi-Guarani, era bastante feroz, sendo também relatada pelos naturalistas europeus, 

incluindo suas condições de canibais praticantes do antropofagismo. André Thevet, durante 

sua estada no Brasil em meados do século XVI, na extremidade oeste da Região dos Lagos a 

qual ele denominava “cabo do Frio”, ouviu muitas histórias de criação4, dentre as quais o mito 

da criação dos grupos indígenas Tupinambá e Tamoio e de sua rivalidade. Na transcrição de 

Thevet (2009: 53-54): 

                                                 
4Resumidamente, em relação ao mito de criação da terra e dos oceanos, no início, quando a terra era plana e unida, esta produzia tudo aquilo que os homens necessitavam para sua sobrevivência; passando a 

viver desordenadamente e com excessos, gozando apenas do que a terra produzia, os homens e mulheres começaram a desprezar Monan (divindade indígena sujas atribuições e perfeições são associadas ao 

Deus cristão). Este, vendo a ingratidão, perversidade e desprezo dos homens e mulheres, retirou-se do grupo, fazendo descer sobre eles e sobre toda a terra, Tata (na língua Tupi, significa ‘fogo do céu’ ou 

‘chuva de fogo’), que queimou e consumiu tudo o que havia na face da terra, o que fez com que partes dela fossem rebaixadas e outras soerguidas, formando vales, montanhas, colinas e planícies. Desta 

catástrofe, salvou-se Irin-Magé, que fora transportado para o céu com Monan. Irin-Magé ao ver a destruição sobre a terra e a inexistência de outros homens, suplicou a Monan que houvesse outros para que ele 

não vivesse sozinho. Monan, tomado de compaixão, fez chover em abundância para que todo o fogo da terra fosse extinguido, ordenando que as águas corressem para todos os lados que encontrassem, já que 

estas não poderiam voltar para o céu. Ao ver que a terra recobrava sua beleza primitiva, Monan chamou Irin-Magé e deu-lhe uma companheira, a fim de que juntos pudessem repovoar toda a terra. Dessa união 

nasceu o grande Caraíba Maire-monan (significa ‘o imortal’ e está associado a um profeta). Maire-monan, posto a prova por seus inimigos, sobre sua condição de grande Caraíba, foi incitado a lançar-se sobre 

uma fogueira que o consumiu de imediato. 
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O dilúvio, então, que esses bárbaros relatam, e do qual tantas vezes me falaram, foi, na 

opinião deles, geral e universal. Dizem que Sommay, grande Pajé e Caraíbe, 

descendente da raça daquele que os selvagens tinham queimado [Maire-monan], teve 

dois filhos, um chamado Tamendonare e o outro Ariconte, os quais eram de compleição 

e natureza diversas, e por isso, odiavam-se de um ódio mortal. Vede como essa boa 

gente, na sua mitologia, se aproxima da escritura5. [...] Tamendonare subiu uma árvore 

denominada Pindona (...) levou consigo uma de suas mulheres. Ariconte subiu com sua 

mulher em outra árvore chamada Genipar [jenipapo], a fim de esperar as águas 

baixarem. [...] Todos os homens e animais se afogaram nessa inundação, é a crença 

deles, salvo os dois irmãos e suas mulheres, dos quais se originaram dois povos 

diversos depois do dilúvio: os Tonasseares, ditos Toupinanbaux [Tupinambá], e os 

Tonasseares Hoyanans, ditos Tominous [Tamoio], os quais vivem em discórdia e guerra 

perpétuas.  

Jean de Léry também retrata uma passagem de rivalidade e antropofagia dos indígenas 

Tupinambá e Maracajá no Recôncavo da Baía de Guanabara, quando de sua estada com 

Villegagnon. Ele transcreve: “Comi tantos homens e mulheres, filhos de vós outros 

Toüoupinambaoults [Tupinambá], a que capturei na guerra, que nem posso contá-los; e 

estejais certos de que, para vingar a minha morte, os Margaias [Maracajá] da nação a que 

pertenço hão de comer ainda tantos de vós quantos possam apanhar” (LÉRY, 2009: 193).   

Em relação aos Goitacá, gentios que ocupavam a Baixada Campista, Jean de Léry (2009: 100) 

relata:  

[...] avistamos uma terra plana na extensão de 15 léguas e que é ocupada pelos 

Ouetacas [Goitacá], índios tão ferozes, que não podem viver em paz com os outros, e se 

acham sempre em guerra aberta não só com os vizinhos, mas também contra todos os 

estrangeiros. [...] Em suma, esses diabólicos Ouetacas, invencíveis nessa região, 

comedores de carne crua, à maneira de cães e lobos, e donos de uma linguagem que 

seus vizinhos não entendem, devem estar entre os mais cruéis e temíveis que se 

encontram em toda a Índia Ocidental e terra do Brasil. 

Disto posto, conclui-se que no município do Rio de Janeiro estava ocupado por grupamentos 

humanos pretéritos que estiveram em contato com os colonizadores europeus, sendo 

representados pela nação Tupinambá.  

 

                                                 
5 Thevet refere-se à história bíblica de Caim e Abeu. 
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Dos primórdios da colonização européia às transformações urbanas do século XX 

 
Com o advento da tecnologia das grandes navegações ultramarinas, iniciadas por Portugal 

devido a este ter sido o primeiro território a constituir um Estado-Nação, houve a procura por 

caminhos marítimos que pudessem alcançar a região das Índias, no intuito de dar continuidade 

ao comércio das sedas e especiarias orientais. 

Em meados do século XV, os portugueses estabeleceram-se na Guiné e, segundo o espírito do 

tempo, legitimaram sua conquista com apelo ao Papa Nicolau V que, na bula Romanus 

Pontifex, assinada em 1454, atribuiu aos conquistadores a posse permanente e hereditária 

desses territórios com a exclusão de quaisquer outras nações. 

Com o “descobrimento” da América em 1492 por Colombo, a serviço dos espanhóis, era 

chegada a vez destes invocarem a autoridade papal para garantir seu direito de conquista. 

Assim, Fernando de Aragão dirigiu-se ao Papa Alexandre VI, seu compatriota e amigo, e 

obteve dele a Bula Inter Coetera de 1493, que, em termos semelhantes ao documento de 

Nicolau V, reservava aos reis católicos de Espanha o direito de adquirir todos os territórios 

além de uma linha traçada cem léguas a oeste dos Açores e Cabo Verde, assegurando-lhes 

ainda, sobre àquelas terras, todos os direitos e privilégios conferidos anteriormente aos 

portugueses em relação à Guiné. 

O rei de Portugal, D. João II, não concordou com a decisão papal e, por meio de 

entendimentos diretos com a corte espanhola, firmou em 7 de julho de 1494 o Tratado de 

Tordesilhas, que deslocava a linha de demarcação para 370 léguas das ilhas de Cabo Verde. 

Assim, iniciava-se de fato a disputa e ocupação das terras localizadas ao sul da América de 

Colombo.  

Em idos de dezembro de 1501, na expedição empreendida para reconhecimento das terras 

portuguesas localizadas além das 370 léguas de Cabo Verde, aportam no Cabo de São Tomé 

(Campos dos Goytacazes) o português André Gonçalves, chefe da expedição que, segundo 

Amorim (1962: 12) 

[...] percorreu a costa desde o Norte tocando nos Cabos São Roque e Santo Agostinho 

até o São Tomé e Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, rumando, depois, até o cabo de 

Santa Maria. Nessa expedição vinha Américo Vespúcio, com a missão de descobrir novo 

caminho para as Índias, no correr do ano de 1501, estudando a situação geográfica da 

costa do novo continente. 
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No entanto, ainda segundo Amorim (1962: 53-54), Duarte Pacheco Pereira, cosmógrafo de D. 

João II, relata em sua obra “Esmeraldo de Situ Orbis”6 as rotas dos navegadores portugueses 

para as Índias e que, em 1498, já havia referências às terras do Brasil:  

Bem abenturado Principe (fala a el-rei D. Manuel) temos sabido e visto como no terceiro 

hano de vosso reynado e hano de nosso Senhor de mil e quatrocentos e noventa e oito, 

donde nos vossa alteza mandou descobrir há parte eucidental passando alem ah 

grandeza do mar hoceiano honde ha hachada e navegada huma tam grande terra firme 

com muitas e grasdes ilhas ajacentes a ella, que se estende a setenta graaos de ladeza 

da linha equinnocial contra o pollo artico, e posto que seja assaz fera (fria) he 

grandemente pavorada, e do mesmo circulo equinnocial torna outra vez e vay alem de 

vinte e oito graaos e meo de ladeza, contra o pollo antartico e tanto se dilata sua 

grandeza e corre com mais largura que de huma parte nem outra, de outra nem foi vista 

nem sabido no fim della, pelo qual segundo ha hordem que leua he certa que vay em 

circuyto por toda a redondeza, assim que temos sabido das prayas e costa de mar 

destes reynos de Portugal e de premontorio de finis terra e costa de qualquer lugar da 

Europa e d’África e d’Ásia atravessando alem todo hoceiano diretamente ha ocidente ou 

ha leste segundo hordem de marinharia por trinta e seis graaos de largura que serem 

seis centos e quarenta e oito leguas de caminho, costando ha dezeuto leguas por graaos 

e ha lugares algun tanto mais longe ha hachada esta terra non nauegada pellas nautas 

de Vossa Alteza e por vosso mandado licença os dos vouios vassalos e naturaes, i findo 

esta costa sobredita de mesmo circulo equinnocial em diante por vinte e seis graaos de 

largueza i largueza contra o pollo antartico he hachada nella muito fino brasil7 com outras 

muitas cousas de que os nauios nestes reynos vos grandamente carregam. 

Nessa expedição exploratória portuguesa no ano de 1501/1502, o Rio de Janeiro é oficialmente 

mencionado pela primeira vez. Gaspar de Lemos8, ao chegar à Baía de Guanabara pensou 

que esta seria um estuário de um imenso rio nomeando-a de Rio de Janeiro (Pinheiro, 2010). 

Porém, foi somente a partir de 1530, com a expedição comandada por Martim Afonso de 

Sousa e seu irmão Pedro Lopes de Sousa, que iniciou a colonização da região. 

Como marco simbólico da posse das terras os visitantes construíram a primeira casa 

portuguesa, a “casa forte”, com as pedras retiradas do Morro da Viúva localizado no Flamengo. 

Esta construção era de estranheza para os indígenas, sendo assim denominada de “casa do 

peixe acari” ou Carioca, topônimo indígena que passou a referir toda a região e o rio que 

                                                 
6 A obra Esmeraldo de Situ Orbis foi redigida entre 1505 e 1508. Duarte Pacheco Pereira “Esmeraldo de Situ Orbis”. Lisboa: 
Academia Portuguesa da História. Introdução e Notas de Damião Peres, 1988. 
7 Neste trecho, Duarte Pacheco muito provavelmente refere-se ao pau-brasil. 
8 Alguns historiadores designam o comando dessa expedição à Gaspar de Lemos, André Gonçalves e Gonçalves Dias. 
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desembocava perto da Casa de Pedra (CAVALCANTI, 2004, 2010). Essa expedição tinha por 

objetivo percorrer toda a costa do Brasil e combater os estrangeiros instalados na região e que 

negociavam produtos com os índios para exportação como o pau-brasil.  

Após a permanência de três meses na Baía da Guanabara, os irmãos seguiram viagem e 

aportaram em outra baía, mais ao sul, na qual fundaram a vila de São Vicente. Segundo 

Cavalcanti (2004: 21) “essa porção de terra seria logo depois doada a seu fundador, Martim 

Afonso de Sousa, enquanto Pedro Lopes de Sousa ganharia uma faixa de terra de 50 léguas 

de costa onde se situava a Guanabara, em decorrência da criação pelo Rei, em 1534, do 

regime de capitanias”. 

Dessa maneira, a capitania de São Vicente prosperou e após o retorno de seu irmão Pedro 

Sousa à Portugal, teve as terras deste incorporada à São Vicente. O território desta capitania 

era imenso e Martim de Sousa não conseguiu mantê-lo em sua integridade, como aborda 

Cavalcanti (2004: 22): 

Compreende-se que Martim Afonso de Sousa não dispusesse de gente nem de recursos 

para manter dois núcleos urbanos tão distantes entre si – um em São Vicente e outro na 

Guanabara –, o que resultou no abandono deste último, transformado em fácil presa de 

grupos estrangeiros nele interessados. Os franceses se adiantaram e em 1555 

apossaram-se da região. Comandados por Villegaignon e seu sobrinho Bois la Comte, 

os invasores franceses, aliados aos tupinambás, puseram em prática o projeto da França 

Antártica no Brasil.  

Após a tentativa de negociação durante cinco anos do governo português com o governo 

francês para a retirada dos invasores franceses iniciou-se o confronto armado. Em 1560, houve 

o primeiro embate na Guanabara no qual, sob o comando do governador-geral do Brasil Mem 

de Sá, destruiu as fortificações dos franceses e tupinambás, expulsando-os da região. Porém, 

após a vitória, Mem de Sá retira-se da região, permitindo que os franceses e aliados voltassem 

a ocupar a orla da baía e construíssem duas novas fortificações, uma na região da Carioca 

chamada de Uruçu-Mirim e outra na ilha do Gato (ilha do Governador) chamada de Paranapuã. 

Devido a esta reocupação pelos invasores franceses, o governo português decidiu ocupar a 

região e fundar uma cidade. Assim, uma esquadra saiu de Lisboa sob o comando de Estácio 

de Sá e desembarcou em 1º de março de 1565 na altura do sopé do morro Cara de Cão (atual 

Urca) e fundou a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro (CAVALCANTI, 2004). Estácio de 

Sá organizou uma mínima estrutura político-administrativa e judiciária, porém o local que 
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oferecia melhores condições às instalações de uma cidade era a região da Carioca (Figura 

3.3.9-1). 

 
Figura 3.3.9‐1: Território do Rio de Janeiro na época da fundação da cidade. 

Fonte: Cavalcanti, 2004. 

 

Assim, após um longo período de conflitos entre portugueses e os franceses aliados dos 

tupinambás, chegou o grande reforço português em 18 de janeiro de 1567 que iniciou violentos 

combates em Uruçu-Mirim e na ilha do Gato. A vitória pertenceu aos portugueses que 

passaram a dominar a região da Guanabara. 

É importante salientar que esses embates que tiveram os índios tupinambás aliados dos 

franceses significam o esforço pela luta à liberdade para os tupinambás. Essa luta foi chamada 

de Confederação dos Tamoios e foi criada presumivelmente entre os anos de 1554 e 1555 e 

persistido até 1567. Não apenas os tupinambás, mas nações indígenas como os goitacases e 
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aimorés participaram dessa luta pela liberdade (QUINTILIANO, 2003), sendo massacrados 

pelos portugueses quando obtiveram o domínio da Guanabara. 

Por fim, a cidade foi transferida da Urca para um morro com localização estratégica, chamado 

Morro do Descanso, e a cidade-nova começou como um núcleo primitivo com algumas 

edificações. Uma das mudanças no cenário paisagístico, econômico, social e político da 

cidade, assim como do estado, inicia a partir da construção do primeiro engenho na ilha do 

Governador para a produção de açúcar pelo governador Salvador Correia de Sá (1568-1571). 

Já o segundo engenho foi construído pelo governador Cristóvão de Barros (1571-1575) na 

região da Lagoa Rodrigues de Freitas (atual área do Parque da Catacumba). A qualidade da 

terra da capitania do Rio de Janeiro propiciava o desenvolvimento da agricultura, 

principalmente da açucareira, e o açúcar era um produto de exportação de grande procura no 

mercado exterior. Os engenhos se espalharam tanto que na primeira década do século XVII, 

frei Vicente do Salvador registrou 40 engenhos no Rio de Janeiro (CAVALCANTI, 2010). 

Já a partir do século XIX, a cidade do Rio de Janeiro inicia uma transformação radical de sua 

formação urbana passando a apresentar uma estrutura social estratificada, decorrente à vinda 

da Família Real. Segundo Abreu (2010: 35): 

A independência política e o início do reinado do café geram, por sua vez, uma nova 

fase de expansão econômica, resultando daí a atração no decorrer do século e em 

progressão crescente – de grande número de trabalhadores livres, nacionais e 

estrangeiros. A partir de meados do século a cidade passa a atrair também numerosos 

capitais internacionais, cada vez mais disponíveis e à procura de novas fontes de 

reprodução. Grande parte deles é utilizada no setor de serviços públicos (transporte, 

esgoto, gás, etc.), via concessões obtidas do Estado. 

O final do século XIX foi caracterizado pela multiplicação de fábricas no Rio de Janeiro, pelo 

esgotamento do sistema escravista, o declínio da atividade cafeeira na Província do Rio de 

Janeiro e grande afluxo de imigrantes estrangeiros. Esse cenário resultou, segundo Abreu 

(2010), no crescimento populacional acelerado que agravou o problema habitacional e gerou o 

adensamento dos cortiços e epidemias de febre amarela. 

A cidade do Rio de Janeiro começou a mudar essa situação na primeira década do século XX 

decorrente ao rápido crescimento da economia brasileira, intensificação das atividades 

exportadoras e integração do país no contexto capitalista internacional. Esse período iniciou 

em 1894 quando a oligarquia cafeeira retomou o poder político e sacramentou-se durante a 
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administração de Rodrigues Alves, que havia indicado para cargo de Prefeito do Distrito 

Federal: Francisco Pereira Passos que segundo Abreu (2010), Passos “comandou, então, no 

curto período de quatro anos, a maior transformação verificada no espaço carioca até então, 

um verdadeiro programa de reforma urbana”. 

Algumas obras e ações resultantes na transformação urbana foram: abertura de novas vias e 

alargamento das principais vias do centro ou de suas imediações; uso de calçamento asfáltico 

em várias ruas do Centro, Catete, Glória, Laranjeiras e Botafogo; construção da Avenida Beira 

Mar para melhorar a acessibilidade da zona sul; iniciou a construção do Teatro Municipal; 

várias obras de embelezamento da cidade; construção da Avenida Central (atual Av. Rio 

Branco) que é considerada a mais importante em termos de transformação urbana; dentre 

várias outras obras (ABREU, 2010). 

Portanto, o período Passos superou a completamente a forma colonial-escravista 

transformando o espaço de acordo com as exigências do Modo de Produção Capitalista, o que 

gerou outra etapa de desenvolvimento de novas e importantes contradições que deixarão 

profundas marcas na evolução da cidade no século XX (ABREU, 2010). 

 

Contexto Etno-Histórico de Ocupação e Povoamento – AII 

 
A ocupação humana dessas terras onde viriam a constituir as regiões administrativas de 

Jacarepaguá e Barra da Tijuca iniciou por grupos de pescadores-coletores, os sambaquieiros. 

Estes povos se estabeleceram no litoral brasileiro por volta de 6.500 anos A.P. (GASPAR, 

2004), entretanto não há datação para os sambaquis da região aqui apresentada. Além desses 

registros também há a presença de cerâmica tupiguarani em alguns sítios identificados. O 

próprio topônimo Jacarepaguá deriva-se de três palavras do tupiguarani: yakare (jacaré), upa 

(lagoa), guá (baixa), significando Lagoa Baixa dos Jacarés.  

Os poucos dados apresentados sobre a arqueologia e o processo de ocupação inicial da região 

reflete uma lacuna sobre a realização de pesquisas direcionadas a essa área. Os escassos 

sítios registrados no IPHAN foram apenas registrados na década de 1970, sem continuidade 

referente aos estudos arqueológicos. 

O contexto etno-histórico dessa região, a Baixada de Jacarepaguá, está mais bem 

documentado a partir do processo de colonização do Brasil. Após a expulsão dos franceses 
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pelos portugueses, Salvador Correia de Sá passou a governar o Rio de Janeiro de 1567 a 

1598, com exceção dos períodos entre 1573 e 1575 que foi governado por Cristóvão de Barros 

e entre 1576 e 1577, por Antônio Salema. 

Uma de suas medidas logo que assumiu a capitania foi doar sesmaria para os portugueses que 

combateram os franceses. Salvador de Sá doou para Jerônimo Fernandes e Julião Rangel de 

Macedo, em 1567, as terras da região da baixada de Jacarepaguá. Porém, ambos não 

cultivaram as terras recebidas, sendo que em 1594 os dois filhos de Salvador de Sá, Gonçalo 

Correia de Sá e Martim Correia de Sá, solicitaram essas terras para povoarem. Estas foram 

outorgadas em 1594 e confirmadas em 26 de maio de 1597 pelo rei Felipe II, assim os irmãos 

passaram a ter posse das terras da região (RUDGE, 1983).   

Gonçalo ficou com as terras referentes desde a Barra da Tijuca, passando pela Freguesia, 

Taquara e Camorim, até o Campinho, e as terras de Martim compreendiam a partir de Camorim 

atravessando a Vargem Pequena e Vargem Grande, até o Recreio dos Bandeirantes. 

Enquanto Martim se dedicou à política, pois foi governador do Rio de Janeiro em dois períodos: 

de 1602 a 1608 e de 1623 a 1632, Gonçalo ocupava as suas terras onde construiu o Trigenho 

do Camorim e arrendou boa parte de sua área para terceiros (COSTA, 1995). 

Nas primeiras décadas do século XVII já existia um razoável povoamento nas imediações da 

Pedra do Galo e se iniciou as primeiras construções. O primeiro engenho da região foi de 

Rodrigo da Veiga por volta de 1616, o Engenho d’Água. Já em 1622, Gonçalo Correia de Sá 

fundou o Engenho do Camorim, em 1625 ergueu a Capela de São Gonçalo do Amarante nas 

terras do engenho. Posteriormente, o Padre Manuel de Araújo construiu a igreja de Nossa 

Senhora da Pena, no alto da Pedra do Galo, e na parte de baixo iniciaria o surgimento do 

primeiro núcleo populacional (COSTA, 1995). 

O acesso para Jacarepaguá inicialmente era somente pelo mar, o que dificultava o transporte 

da produção dos engenhos e fazendas da região para a Freguesia de São Sebastião do Rio de 

Janeiro. A fim de solucionar esta situação foram abertos caminhos que originaram os atuais 

logradouros.  

Salvador Correia de Sá e Benevides, filho de Salvador de Sá, contribuiu para grandes 

desenvolvimentos em suas terras na região, pois vendeu muitas e auxiliou os compradores a 

fundarem engenhos. A partir do desenvolvimento da região foram criadas em 6 de março de 
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1661 pelo governador do Rio de Janeiro, João Correia de Sá, a Freguesia de Nossa Senhora 

do Loreto e Santo Antônio de Jacarepaguá. 

De acordo com Costa (1995) no final do século XVIII, a família Teles Barreto Meneses era a 

maior dona das terras de Jacarepaguá, conhecida como planície dos onze engenhos que eram 

fábricas de produção de açúcar. Essa região era considerada uma das zonas de cultivo mais 

ricas do Rio de Janeiro e alguns dos engenhos importantes eram: Engenho D’Água, Engenho 

de Fora, Engenho da Serra, Engenho da Taquara, Engenho de Camorim, Engenho de Nossa 

Senhora dos Remédios (ARAÚJO, 1995). 

 

 

Figura 3.3.9‐2: No detalhe, a Freguesia de Jacarepaguá no século XIX. 

Fonte: Abreu, 2010. 

 

Já no início do século XIX, o café expandiu-se pela província do Rio de Janeiro e em 

Jacarepaguá foram criadas muitas fazendas para essa finalidade, além de também ser 

cultivado em áreas dos antigos engenhos de açúcar. As fazendas de café de Jacarepaguá 

começaram a ser subdivididas a partir de 1831, onde a produção teve continuidade. As 

atividades de açúcar e café contribuíram para o desenvolvimento da região e tiveram como 

base a mão de obra escrava. No censo de 1838, Jacarepaguá totalizava 7.302 habitantes, 

sendo 4.491 escravos, mais da metade da população, sendo considerada ainda a freguesia de 

Jacarepaguá como a que tinha maior número de escravos no município da corte (Costa, 1995).  
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O século XIX foi um período que a região diminuiu seu isolamento e foi se tornando cada vez 

mais periferia do Rio de Janeiro. O crescimento da região nesse século também entra em 

colapso com a abolição da escravatura, bem como a utilização das antigas vias navegáveis. 

Dessa maneira, as vias terrestres passaram a ser o caminho de circulação da população que 

crescia e escolhia a região como local de moradia, sendo, então, as vias alargadas e 

regularizadas.  

 

Contextualização Arqueológica  

 
As pesquisas arqueológicas no Rio de Janeiro foram desenvolvidas a partir de diferentes 

abordagens em várias regiões do estado. Essas áreas foram estudadas, de forma descontínua, 

por grupos de pesquisadores desde a década de 1930. Tal situação resultou na elaboração de 

um quadro arqueológico bem delineado do ponto de vista locacional e temporal.  

Foram localizados centenas de sítios arqueológicos, distribuídos em três sistemas 

socioculturais principais: os grupos nativos da tradição Tupinambá; os grupos da tradição Una; 

e os grupos sambaquieiros.  

Os sambaquis ocorrem em praticamente todo o litoral brasileiro, apresentando, no entanto, 

particularidades regionais. Sítios de grandes dimensões ocorrem na região Sul do país, aonde 

eles parecem ter uma função exclusivamente funerária (DEBLASISet al., 1998). Na região 

Norte, ao contrário de sítios mais meridionais, os sambaquis se caracterizam pela presença de 

cerâmica em todas as suas camadas arqueológicas (BANDEIRA, 2008). Na região Sudeste, 

por sua vez, os sítios apresentam indicações de terem reunido, no mesmo local, atividades 

como moradia, enterramento dos mortos e fabricação de ferramentas e artefatos (GASPAR, 

2004; BARBOSA-GUIMARÃES, 2006). 

Em decorrência da alta visibilidade das carapaças de moluscos na estratigrafia dos sambaquis, 

acreditou-se, durante muito tempo, que a base da dieta alimentar dos sambaquieiros era o 

consumo intensivo de moluscos. Hoje, sabe-se que a pesca era a principal atividade de 

subsistência (FIGUTI, 1993). Os sambaquieiros eram exímios pescadores, inclusive de alto 

mar, o que é demonstrado pela diversidade de restos ictiofaunísticos encontrados nos 

sambaquis (GASPAR, 2004). Além disso, eram caçadores eventuais (GASPAR, 2004), e a 
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coleta de vegetais também se constituía em uma importante fonte de alimentação para as 

populações sambaquieiras (SCHEEL-YBERT et al., 2003). 

A posição central dos assentamentos em relação aos recursos naturais disponíveis, a 

inexistência de hiatos na estratigrafia dos sítios e as particularidades do ambiente costeiro 

sugerem tratar-se de um grupo sedentário, que se mantinha por longos períodos em seu 

território (GASPAR, 2004). A exemplo, estudos realizados no núcleo de sambaquis da Ilha da 

Boa Vista, em Tamoios (Cabo Frio), indicam que seus moradores lá permaneceram por, pelo 

menos, 350 anos (Gaspar, 2004). No sambaqui do Forte, em Cabo Frio, há indicações de que 

o tempo de permanência tenha sido superior a 3.000 anos (SCHEEL-YBERT, 1999). 

A contextualização da ocupação por estes povos sambaquieiros vem sendo buscada, em 

pesquisas mais abrangentes do ponto de vista da análise dos materiais encontrados (artefatos 

líticos e restos alimentares, utilitários e funerários), do clima e cobertura vegetal dominante à 

época da ocupação e da integração entre os grupos ocupantes, tratando-se a proximidade dos 

sítios e também da dinâmica de ocupação territorial que eles representam (BELTRÃO, 1978; 

MACHADO, 1983; MENDONÇA DE SOUZAet al., 1984; KNEIP &PALLESTRINI, 1990; KNEIP 

et al., 1991; GASPAR &SCARAMELLA, 1992; SCHEEL-YBERT, 2000; BARBOSA-

GUIMARÃES, 2001; GASPAR, 2004; ESCÓRCIO, 2008; apenas para citar alguns trabalhos). 

No Estado do Rio de Janeiro, os sítios construídos pelos sambaquieiros geralmente não 

ultrapassam os 6m de espessura de camada arqueológica (GASPAR, 2004). Um grande 

número de sambaquis já foi identificado na faixa litorânea fluminense, entre o Complexo 

Lagunar de Saquarema e a Planície do rio São João, com diversos sítios estudados. 

Numerosos sítios ocorrem também no Recôncavo da Baía de Guanabara e Ilha Grande 

(AMADOR, 1996; LEAL, 2006). Recentemente, uma descoberta singular ocorreu no centro 

urbano do Rio de Janeiro que se refere ao sambaqui da Gamboa identificado na região do 

Cemitério dos Pretos Novos (TAVARES, 2012). 

Alguns dos sambaquis datados são pouco mais antigos que 5.000 AP, outros apresentam 

ocupações mais recentes que 1.000 AP. A grande maioria, contudo, é datada em torno de 

4.500 a 3.000 AP, o que sugere que esse sistema sociocultural estava em franca expansão 

territorial neste período (GASPAR, 2004). 

Do caráter de sedentarismo dessas populações sambaquieiras, como já exposto, decorre que 

os mesmos tivessem amplo conhecimento do espaço geográfico onde eram construídos os 
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sambaquis (GASPAR, 2004). Isto contribuiu para que seus ocupantes aprimorassem técnicas 

de fabrico e manejo de artefatos líticos, utilizados tanto para a caça e pesca, quanto para o 

processamento de vegetais coletados na restinga e na mata. Embora seja raro, em sambaquis, 

o achado de restos vegetais bem preservados, a maior parte dos sítios estudados apresenta, 

além dos restos alimentares de peixes e moluscos, uma grande quantidade de restos vegetais 

carbonizados, em particular madeira e coquinhos. Encontram-se, além disso, uma grande 

variedade de artefatos da indústria lítica que são usualmente associados ao processamento de 

vegetais, como almofarizes e mãos de pilão (TENÓRIO, 1991). 

A indústria lítica dos sambaquis evidencia uma grande importância, quantitativamente, de 

artefatos polidos, picoteados, ou simplesmente utilizados (PROUS, 1992). Dentre os artefatos 

polidos com vestígios e marcas de usos, destacam-se os batedores ou percutores, as pedras-

bigorna ou suportes, e as colunas. Quanto aos artefatos lascados, os mais comuns 

encontrados em sambaquis, são os instrumentos exclusivamente lascados. De modo geral é 

comum, em sambaquis, serem encontrados artefatos líticos como pontas de flecha lascada e 

lâminas de machado polido, inclusive compondo acompanhamento funerário nos 

enterramentos (ESCÓRCIO, 2008). Em locais específicos, como por exemplo, na Ilha Grande, 

e pela elevada oferta de matéria-prima, afloramentos rochosos próximos à água eram bastante 

utilizados como amoladores, afiadores de gumes e polidores de lâminas de machado 

(TENÓRIO, 2003). 

A tradição sambaquieira foi definida por Dias (1967) para o Estado do Rio de Janeiro 

apresentando duas Tradições Arqueológicas, sendo elas as seguintes: 

 Macaé: Subsistência baseada na coleta de moluscos. Sítios localizados a uma distância 

variada da costa em pontos com baixa altitude. 

 Itaipu: Subsistência baseada em agricultura incipiente; sítios localizados a beira de 

mangues e lagoas de água parada (subtradição A); Subsistência baseada na pesca 

com sítios localizados em praias de mar aberto sobre dunas estáveis (subtradição B). 

Quanto aos grupos da tradição Tupiguarani, Ondemar Dias identificou no estado do Rio de 

Janeiro a presença de populações relacionadas à tradição ceramista Tupiguarani em cinco 

fases distintas: a fase Guaratiba, a mais antiga, com datação de 1.150 ± 100 anos AP; a fase 

Ipuca; a fase Sernambitiba, datada de 570 ± 100 anos AP; a fase Itaocara e a fase Itabapoana, 

a mais recente (BARBOSA-GUIMARÃES, 2007). Segundo o modelo elaborado pelo 
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PRONAPA, as Tradições Arqueológicas são subdivididas conforme apresentado no Quadro 

3.3.9-1. 

Quadro 3.3.9‐1:Tradições Arqueológicas ‐ Estado do Rio de Janeiro. 

Tradição  Subtradição  Fases  Variáveis Determinantes  Limites Geográficos 

Macaé 

‐  ‐  Subsistência  baseada  na  coleta  de 
moluscos. Sítios  localizados a uma distância 
variada  da  costa  em  pontos  com  baixa 
altitude. 

Litoral  norte  e  Região 
dos Lagos 

Itaipu 

‐  A  Subsistência  baseada  em  agricultura 
incipiente;  sítios  localizados  a  beira  de 
mangues e lagoas de água parada. 

Planície de Guaratiba 

‐  B  Subsistência  baseada  na  pesca  com  sítios 
localizados em praias de mar  aberto  sobre 
dunas estáveis. 

Litoral  nordeste, 
Região dos Lagos 

Una 

‐  Una  Sítios  a  céu  aberto.  Cerâmica  simples; 
artefatos  ósseos,  malacológicos; 
sepultamentos no solo. 

Região dos Lagos 

‐  Mucuri  Em  abrigos.  A  cerâmica  é  simples 
apresentando  tratamento  de  superfície 
polida  chegando  a  alcançar  um  brilho.  As 
formas  reconstituídas  são  panelas,  cônicas 
ou  por  vezes  globulares,  geralmente  com 
borda  direta  e  tigelas  de  meia  calota.  As 
urnas têm a forma do fruto da sapucaia 

Região Serrana 

‐  Jabaquara  Em  abrigos.  Cerâmica  simples  temperada 
com  areia  de  vasilhames  pequenos, 
globulares ou ovais,  com bordas  inclinadas 
internamente e cor das superfícies cinza ou 
negras,  alisadas  ou  polidas;  poucos 
artefatos líticos. 

Litoral sul 

Goitacá 
‐  ‐  Sítios  com  cerâmica  identificada  como 

pertencentes a tradição Una 
Litoral norte 

Tupiguarani 

‐  Ipuca    Curso médio e inferior 
do rio Paraíba do Sul 

Final da 
corrugada início 
da escovada 

Itabapoana  Sítios em colinas argilosas  Litoral  norte  e  cursos 
inferiores  do  rios 
Itabapoana e Macaé 

Itaocara  Sítios  em  encostas  suaves, meia‐encosta  e 
alto de colinas, além dos terrenos baixos do 
Paraíba 

Margem  direita  do 
médio Paraíba do Sul 

Corrugada   Sernambitiba  Sítios  sobre  terrenos  pantanosos,  planos  e 
próximos ao litoral 

Margem direita do rio 
Piraquê,  Planície  de 
Guaratiba;  Ponta  de 
Manguinhos,  Ilha  do 
Governador  

Governador  Topo de colina com encosta abrupta.  Ponta do Matoso,  Ilha 
do Governador 

Pintada   Guaratiba / 
Jequié 

Sítios  relacionados  a  terrenos  argilosos  e 
localizados  em  encostas  suaves  de  colinas 
próximas as áreas lagunares, pantanosas ou 
no  litoral  da  Baía  de  Guanabara;  topo  de 
colina  com  encosta  abrupta  da  Ilha  do 
Governador 

Margem  da  Baía  de 
Guanabara;  Margem 
esquerda  do  rio 
Piraquê,  planície  de 
Guaratiba  e  ponta  de 
Manguinhos,  Ilha  do 
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Tradição  Subtradição  Fases  Variáveis Determinantes  Limites Geográficos 

Governador 

Praia Grande  Sítios localizados em encostas suaves  Nordeste  da  Ilha  do 
Governador 

Neobrasileira 

‐  Calundu  Terrenos  arenosos,  próximos  à  orla 
marítima, já na restinga 

Região  dos  Lagos  e 
Baixada Fluminense 

‐  Parati   Abrigos‐sob‐rocha e sítios a céu aberto  Litoral sul 

‐  Magepe  Sambaquis  que  apresentam  cerâmica  na 
camada superior 

Litoral sul 

Fonte: Compilação de dados: Beltrão, 1978; Beltrão & Kneip, 1970; Dias, 1967, 1969a; 1975 e 1980; Mendonça de Souza, 1981. 

 
 
A cerâmica Tupiguarani se caracteriza por apresentar o antiplástico predominantemente 

composto por cacos moídos, areia fina ou grossa e grânulos de argila, podendo também estar 

ausentes estes materiais quando as impurezas naturais incorporadas à argila dão plasticidade 

suficiente. Confeccionada com técnica acordelada formando paredes grossas em relação ao 

tamanho do vasilhame, apresenta um cozimento incompleto que produz uma banda escura ou 

acinzentada entre os lados internos e externos, além de decoração plástica pintada e incisa 

(PROUS, 1992). Brochado (1984) desmembra a Tradição Tupiguarani em duas subtradições, 

de acordo com a geometria e apresentação dos vasilhames cerâmicos em: Guarani e 

Tupinambá (Quadro 3.3.9-2 e Figura 3.3.9-3). 

Quadro 3.3.9‐2: Subtradições Guarani e Tupinambá. 

Subtradição  Características Predominantes 

Guarani  Predominância de recipientes cerâmicos com a superfície externa 
corrugada, vasilhas (tigelas de beber, tigelas, panelas e talhas) com fundos 
cônicos, além de urnas de ombros escalonados e morfologia complexa, com 
até 1 m de diâmetro. As tigelas de beber apresentam pintura externa, boca 

redonda e fundo cônico. 

Tupinambá  Predominam as vasilhas com formato esférico ou em meio calota, sendo 
raras as com fundos cônicos. As tigelas de beber apresentam pintura 

interna, boca quadrangulóide e fundo semi‐esférico. 

Fonte: Compilação de dados: Brochado, 1984; La Salvia & Brochado, 1989; Prous, 2005; Loures Oliveira, 2009. 
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Figura 3.3.9‐3: Representação das cerâmicas da Tradição Tupiguarani: A ‐ Subtradição Tupinambá; B ‐ Subtradição Guarani. 

Fonte: Prous, 2005. 

 

Prous (1992) buscando uma forma didática de descrever a cerâmica Una, dividiu-a em duas 

variedades, que foram denominadas de variedade A’ e variedade B’. De modo geral, a 

cerâmica da variedade A’ da Tradição Una é caracterizada pela ausência de qualquer 

decoração, com vasilhas de dimensões pequenas de formas globulares ou cônicas. A textura 

da pasta é extremamente compacta, a queima excelente, mantendo normalmente um núcleo 

reduzido. A coloração é muito variável, geralmente cinza (por vezes preta polida) ou marrom-

escuro. 

A variedade B’ da Tradição Una está distribuída geograficamente no sudeste de Minas Gerais, 

no Espírito Santo e no Rio de Janeiro e, segundo Prous (1992) ocupam uma posição periférica 

em relação à variedade A’ do qual poderiam ser oriundos (Quadro 3.3.9-3). 

 

Quadro 3.3.9‐3: Fases Arqueológicas atribuídas à variedade B’ da Tradição Cerâmica Una. 

Fase  Características Predominantes  UF 

Pium‐hi  Caracterizada por apresentar uma cerâmica predominantemente negra, com vasilhames pequenos, 
globulares, cônicos e piriformes que quase não apresentam decoração. Constitui uma forma de transição 

entre as variedades A’ e B’ da Tradição Una 

MG 

Tangui  Caracterizada por um material cerâmico de cor marrom e superfície alisada, possui uma decoração simples e 
às vezes apresenta um ‘estriado polido’ e engobo vermelho. 

ES 

Una  Distribuída no litoral fluminense apresenta um padrão de sepultamento diretamente no solo. Carece de 
maiores informações, contudo estaria atribuída aos ancestrais dos Puri (Jê) 

RJ 

Mucuri  Caracterizada por uma cerâmica acordelada com uma superfície geralmente escura que apresenta um miolo 
reduzido, com panelas cônicas ou por vezes globulares, geralmente com bordas diretas, jarras e tigelas em 

meia calota. 

RJ 

Fonte: Modificado de Prous, 1992. 
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Segundo dados do Museu Nacional (2005), a Fase Mucuri está organizada em grandes 

aldeias, apresentando um padrão de enterramento em urnas (enterramento secundário) com 

acompanhamentos funerários. Localiza-se no norte do estado do Rio de Janeiro, nas regiões 

do baixo e médio Paraíba do Sul e na Região Serrana, cujas idades em abrigos é de 720 ± 95 

AP. Corroborando os dados arqueológicos, relatos etnográficos do século XVI, feitos por 

Knivet, descrevem a existência de 5 grupos denominados Puri, em um universo de 13, 

habitando a região do Vale do rio Paraíba do Sul e sul de Minas Gerais, entre os anos de 1560 

e 1620 (PREZIA, 2000).  

A priori, pode-se afirmar que grupos pertencentes aos troncos linguísticos Tupi-Guarani e 

Macro-Jê estiveram presentes na região, e que, por pelo menos dois séculos, coabitaram a 

área durante o período pré-colonial. Em concordância com Loures Oliveira (2006b): 

Ainda que a cultura material seja uma das formas de expressão do comportamento de 

um grupo e até mesmo de sua identidade étnica, pois está diretamente ligada à ação 

humana e à estrutura social, não é demais reafirmar que todo cuidado é pouco, quando 

as inferências se sustentam apenas nesta. 

Desta forma, a guisa de conclusão, os relatos históricos apresentados a respeito do processo 

de povoamento e adensamento populacional da região estudada para este Diagnóstico, 

quando analisados conjuntamente aos vestígios identificados, referentes ao Patrimônio Cultural 

Material Edificado e Arqueológico, corroboram para a interpretação do entendimento em 

relação aos locais de ocupação pretérita dos grupamentos humanos na região, sejam estes 

representados por povos indígenas pré-coloniais ou coloniais, uma vez que, na área, são 

identificados sítios arqueológicos de ambos períodos cronológicos, porém sendo necessário 

estudos arqueológicos mais específicos para a região. 

  

Patrimônio Cultural Material e Imaterial 

 
O conjunto das manifestações culturais, nascidas do complexo etnográfico e social 

protagonizado por europeus, indígenas e africanos, congrega o que a Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, no caput do Art. 216, consigna como “patrimônio 

cultural brasileiro”: as formas de expressão; os modos de criar, fazer e viver; as criações 

científicas, artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, documentos, edificações e demais 
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espaços destinados às manifestações artístico-culturais; e os conjuntos urbanos e sítios de 

valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.  

Desta forma, o Patrimônio Cultural é subdividido em Cultura Material, representada pelos bens 

móveis e imóveis, incluindo o Patrimônio Arqueológico, e Cultura Imaterial Intangível, onde são 

relacionados os ritos, festas populares, folclore local e regional, danças, cantos e ritmos 

regionais e locais além das comidas típicas. 

No presente diagnóstico, o patrimônio etno-histórico e cultural será entendido como um bem 

móvel, imóvel, natural ou imaterial que possua valor significativo para uma sociedade, podendo 

ser estético, artístico, documental, científico, social, espiritual, paisagístico ou ecológico. 

 

Patrimônio Arqueológico  

 
As pesquisas arqueológicas nas regiões administrativas de Jacarepaguá e Barra da Tijuca no 

município do Rio de Janeiro ocorreram apenas na década de 1970 pela equipe do Instituto de 

Arqueologia Brasileira – IAB. O resultado dessa pesquisa foi a identificação e registro dos 

sítios, mostrando ainda que estes já apresentavam processos de destruição antrópica e, 

atualmente, a maioria dos sítios já foi totalmente destruída. 

Destaca-se que foi realizado levantamento junto aos arquivos do Acervo Técnico do Escritório 

Regional do IPHAN no Rio de Janeiro, cujo resultado é apresentado no Quadro 3.3.9-4. Cabe 

ressaltar que o universo total dos sítios catalogados pelo IPHAN não apresentam localização 

georreferenciada dos mesmos, impossibilitando assim o reconhecimento e identificação dos 

mesmos na paisagem bem como também em relação à AID do empreendimento.  

Durante o dia 18 de agosto de 2012, foram realizadas vistorias de campo não interventivas 

com o objetivo específico de evidenciar possíveis vestígios arqueológicos na ADA do 

empreendimento. Uma provável ocorrência foi identificada na área de disposição do material 

proveniente da dragagem, correspondente ao Centro Metropolitano (UTM 666738E / 7459682N 

– WGS-84, Fuso 23S). O potencial vestígio arqueológico possivelmente refere-se à louça 

histórica (Figura 3.3.9-4) e se localiza em um sedimento revolvido aparentemente exógeno. 

Contudo, devido ao fato da área onde foi identificado tal vestígio apresentar-se bastante 

revolvida e com indícios de ser utilizado como depósito de entulho e lixo, a possibilidade de 
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haver ou não artefatos arqueológicos só poderá ser confirmada mediante a execução dos 

trabalhos de prospecção no qual estudos mais detalhados serão realizados.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3.9‐4: Vista de fragmento de louça em meio a entulho e lixo na área do Centro Metropolitano. 

Foto: Marcela Andrade, 2012. 
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Quadro 3.3.9‐4: Lista de Sítios Arqueológicos – AII. 

Nome  Cnsa  Sigla  Tipo  Material Encontrado 

Localização 

Observação UTM N / 
Latitude (S) 

UTM E / 
Longitude (W) 

Beira da Estrada  204  RJ‐GB‐49  Sambaqui  Lítico, carvões.  ‐  ‐ 
Localizado na margem da Rodovia Rio‐Santos a 400m do 
Club  Fazenda,  Barra  da  Tijuca. O  sítio  foi  destruído  na 
construção da rodovia.  

Sambaqui do Canal  201  RJ‐GB‐45  Sambaqui 
Restos  alimentares,  lítico 
(lascas),  malacológico,  ósseo 
(enterramento fletido). 

7454544  672421 
Localizado  na  Barra  da  Tijuca  na  confluência  da  rua 
Paranho Antunes  com  Coronel  Eurico  de  Souza Gomes 
Filho. Parcialmente destruído. 

Sítio da Caveira  211  RJ‐GB‐47  ‐ 
Lítico,  ósseo,  cerâmica,  restos 
orgânicos,  fragmentos  de 
carvões, pedras roladas.  

‐  ‐ 
Localizado  na  orla  esquerda  do  campo  de  pouso  de 
Jacarepaguá. 

Sítio do Triunfo II  196  RJ‐LP‐39  ‐  Cerâmica colonial.  ‐  ‐ 
Localizado  na  Fazenda  Triunfo.  Foi  encontrado  forno 
para queima de cerâmica. 

Vale do Mosquito – Fazenda 
do Engenho Velho 

209  ‐  Histórico 

Complexo  de  construções 
coloniais,  estrada  calçada  de 
1,50m em trabalho de cantaria 
simétrica. Aqueduto com cinco 
arcos  levava  água  ao moinho. 
Ponte. 

‐  ‐ 
Acesso  pela  Colônia  Juliano  Moreira,  distrito  de 
Jacarepaguá.  

Gruta da Fundição  200  RJ‐GB‐45  ‐  Lítico (lascas), malacológico.  ‐  ‐ 
Situado  na  base  do  Morro  do  Rangel  na  direção  do 
caminho das Taxas e Estrada do Pontal, no Recreio dos 
Bandeirantes.  

Sítio do Motel  214  RJ‐GB‐50  ‐  Lítico, cerâmico.  ‐  ‐ 
Localizado na praia de Sernambetiba, atrás no Morro do 
Pontal  em  área  urbana,  no  Recreio  dos  Bandeirantes. 
Sítio parcialmente destruído. 

Sítio do Rangel  199  RJ‐GB‐44  ‐ 
Lítico,  cerâmico,  porcelana, 
vidro. 

‐  ‐ 
Localizado  na  bifurcação  do  caminho  das  Taxas  com  a 
Estrada do Pontal, no Recreio dos Bandeirantes.Presença 
de cerâmica Tupiguarani, neobrasileira e colonial. 
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Nome  Cnsa  Sigla  Tipo  Material Encontrado 

Localização 

Observação UTM N / 
Latitude (S) 

UTM E / 
Longitude (W) 

Milagres  198  RJ‐GB‐46  Sambaqui  Lítico, ósseo.  ‐  ‐ 
Localizado  na margem  direita  do  canal  das  Tachas,  no 
final  do  caminho  do  Rangel.  Restinga  de  Itapeva,  no 
Recreio dos Bandeirantes. 

Caetés  210  RJ‐GB‐48  Sambaqui  Lítico, ósseo, cerâmico.  ‐  ‐ 
Localizado na antiga estrada da Prainha, cerca de 400m 
da ponte sobre o canal de Sernambetiba, no Recreio dos 
Bandeirantes. 

Sítio Currupira  ‐  ‐  ‐  Cerâmico  ‐  ‐ 

Localizado  na  praia  de  Sernambetiba  (ou  do  Pontal) 
entre  os  morros  Caeté  e  do  Rangel,  no  Recreio  dos 
Bandeirantes. 

Presença de Cerâmica Tupiguarani da Fase Sernambitiba. 
Sítio  destruído  pela  exploração  comercial  de  areia. 
Registro do sítio nos arquivos do IAB. 

Sambaqui  da  Lagoa 
Marapendi 

‐  ‐  Sambaqui  ‐  ‐  ‐ 

Localizado  entre  a  Lagoa  de Marapendi  e  Jacarepaguá, 
no Recreio dos Bandeirantes.  

Sítio destruído em 1974. Registro do  sítio nos  arquivos 
do IAB. 

Sítio  do  Recreio  dos 
Bandeirantes 

‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Localizado entre a praia e a  lagoinha, muito próximo ao 
pontal de Sernambetiba, no Recreio dos Bandeirantes. 

Sítio destruído em 1965. Registro do  sítio nos  arquivos 
do IAB. 
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Patrimônio Cultural Material e Imaterial Intangível 

 
Os bens de interesse histórico e cultural material e imaterial intangível existentes nas regiões 

administrativas de Jacarepaguá e Barra da Tijuca, AII do empreendimento, estão 

representados por construções arquitetônicas datadas do Período Colonial e mesmo de 

períodos posteriores, ainda existentes, que de modo geral, apontam para a riqueza etno-

histórica e cultural local.  

Os bens relacionados ao Patrimônio Cultural Material da AII estão listados no Quadro 3.3.9-5 e 

apresentados na Figura 3.3.9-5. 

Quadro 3.3.9‐5: Patrimônio Cultural Material – AII. 

Patrimônio Cultural  Localização  Observações 

Patrimônio Edificado 

Ruínas da Fortaleza de 
Jacarepaguá 

Estrada Menezes Cortes, 4800 ‐ 
Jacarepaguá 

Também conhecida por Fortaleza Garganta da Serra do Mateus 
ou por Fortim dos Três Rios foi erguida no  início do século XIX, 
na  vertente  norte  da  serra.  A  escolha  do  local  foi  devido  ao 
posicionamento  estratégico,  pois  a  finalidade  era  proteger  a 
região do ataque dos invasores que poderiam vir pelas praias da 
Zona Oeste.  

Processo INEPAC: E‐03/38.236‐78 

Igreja de Nossa Senhora 
de Loreto 

Ladeira da Freguesia, 375 ‐ 
Jacarepaguá 

Construída na primeira metade do século XVIII ao pé do outeiro 
de Nossa  Senhora  da  Pena,  próximo  ao  largo  da  Freguesia  de 
Jacarepaguá. 

Processo INEPAC: E‐18/001.046‐99 

Igreja Nossa Senhora da 
Pena 

Estrada da Freguesia, Morro da 
Pena, Jacarepaguá  

Fundada pelo padre Manuel de Araújo na  segunda metade do 
século  XVIII.  Em  1771  a  igreja  foi  restaurada  contando  com 
doação  de  extensa  área  de  terras  feita  por  José  Rodrigues  de 
Aragão  à  Irmandade  de  Nossa  Senhora  da  Pena.  A  igreja  foi 
erguida no alto de um outeiro e tem frontão de  linhas clássicas 
ladeado por  torre campanário do  lado de epístola. O altar‐mor 
tem  talha de estilo  rococó  tardio e em  seu nicho  se destaca a 
imagem barroca da Virgem com o Menino Jesus. A igreja possui 
em  seu  acervo  expressiva  coleção  de  ex‐votos  que  datam  do 
século XVIII e XIX. 

Tombada pelo IPHAN no Livro Histórico e no de Belas Artes em 
06/08/1938. 

Igreja de São Gonçalo de 
Amarante 

Estrada do Camorim, 926 ‐ Rua 
São Gonçalo do Amarante 

Construída por Gonçalo Correia de  Sá, em 1625, a  igreja é um 
exemplo raro de arquitetura católica colonial rural na cidade do 
Rio de Janeiro. 

Museu Casa do Pontal 
Estrada do Pontal, 3295 ‐Recreio 

dos Bandeirantes 

Está instalado em um sítio de 12.000 m². O museu é considerado 
o maior e mais significativo museu de arte popular do país. Seu 
acervo ‐ resultado de quarenta anos de pesquisas e viagens por 
todo  país  do  designer  francês  Jacques  Van  de  Beuque  ‐  é 
composto por  cerca de 8.000 peças de 200  artistas brasileiros 
produzidas a partir do século XX.  

Em  1991  foi  tombamento  pelo  Conselho  de  Defesa  do 
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Patrimônio Cultural  Localização  Observações 

Patrimônio Edificado 

Patrimônio  Artístico  e  Cultural  do  Rio  de  Janeiro  e  em  1996 
recebeu  o  prêmio  Rodrigo  Melo  de  Franco  concedido  pelo 
IPHAN. 

Igreja Matriz da Paróquia 
de Santo Antonio Maria 

Zaccaria 

Avenida Geremário Dantas, no 
Tanque ‐ Jacarepaguá 

A  história  desta  Matriz  está  diretamente  relacionada  ao 
estabelecimento  dos  Padres  Barnabitas  na  região  de 
Jacarepaguá A primeira missa  foi  celebrada em 28 de  julho de 
1944.  Sem  demora,  ele  realizou  campanhas  para  arrecadar 
fundos  para  a  construção  da  Igreja.  Com  o  Templo  ainda  em 
construção, ainda assim foi elevado à categoria de Igreja Matriz, 
com a criação da Paróquia de Santo Antônio Maria Zaccaria, em 
1º de janeiro de 1945.  

Fazenda da Taquara: 
casa e Capela de Nossa 
Senhora dos Remédios 

Estrada Rodrigues Caldas, 780, 
Taquara, Jacarepaguá 

Casa  da  segunda metade  do  século  XVIII,  com  características 
rurais  dos  estabelecimentos  de  região  da  Baía  de Guanabara, 
amplo avarandado com colunas toscanas de alvenaria. Alterada 
no correr do  século XIX,  foi  inserido no eixo da edificação, um 
sobrado com características neoclássicas. A capela guarda ainda 
frontão e campanário barrocos. 

Tombada pelo IPHAN no Livro Histórico e no de Belas Artes em 
30‐7‐1938 

Fazenda do Engenho 
D'Água: casa 

Avenida Tenente‐coronel Muniz 
Aragão, 3479, Gardênia Azul ‐ 

Jacarepaguá 

Casa  de  engenho  de  açúcar  do  século  XVIII,  constituída  de 
construção  térrea,  com  sobrado  parcial  formando  mirante. 
Possui avarandados na fachada frontal e na dos fundos, a capela 
doméstica  fica  à  esquerda  da  casa  já  descaracterizada  no  seu 
interior, conservando apenas as esquadrias originais. Muitos do 
tijolões  da  varanda  principal  apresentam  a  marca  antiga 
"Engenho d’Água", e nos espelhos dos degraus de acesso a este 
avarandado, existem azulejos com representação de um castelo. 

Tombada pelo IPHAN no Livro Histórico e no de Belas Artes em 
30‐7‐1938 

Aqueduto da Colônia de 
Psicopatas 

Estrada Rodrigues Caldas, 3400 ‐ 
Jacarepaguá 

Aqueduto da Colônia  Juliano Moreira, do  final do  século XVIII, 
composto de uma série de arcos simples e que conduzia água a 
um dos antigos engenhos de Jacarepaguá. 

Tombada pelo IPHAN no Livro Histórico e no de Belas Artes em 
11‐5‐1938 

Colônia Juliano Moreia 
Estrada Rodrigues Caldas, 3400 ‐ 

Jacarepaguá 

Inclui  o  portal  do  antigo  engenho,  a  antiga  sede,  o muro  que 
passa atrás desta última; os pavilhões de nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; o 
chafariz;  a  Igreja  Nossa  Senhora  dos  Remédios;  conjunto  de 
casas dos funcionários. 

Processo INEPAC: E‐18/001.178/90 

Obras de Arthur Bispo do 
Rosário 

 

Colônia Juliano Moreira 

Constituídas  de  802  peças  que  se  encontram  no  Museu  da 
Colônia Juliano Moreira. 

Processo INEPAC: E‐18/000.874/92 

Igreja Nossa Senhora da 
Conceição e São 
Boaventura 

No final da estrada Rio Grande, 
onde se situa o Largo da Capela 

Construída  por  volta  de  1730  pelo  dono  do  engenho  do  Rio 
Grande. 

Igreja de Nossa Senhora 
de Montserrat 

Caminho da Capela 
Edificada  em  1776  pelos  Monges  Beneditinos  em  Vargem 
Pequena. 
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Fonte: INEPAC, 2012 

 
Fonte: www.igrejadapenna.org 

Igreja de Nossa Senhora do Loreto  Igreja Nossa Senhora da Penna 

 
Fonte: www.panoramio.com Fonte: www.museucasadopontal.com.br 

Igreja de Nossa Senhora do Amarante  Museu Casa do Pontal 

 
Fonte: www.psamz.com.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: barra-jpa.blogspot.com.br 

Igreja Matriz da Paróquia de Santo Antonio Maria Zaccaria 
Fazenda da Taquara: casa e Capela de Nossa 

Senhora dos Remédios 
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Fonte: www.hpip.org 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: www.panoramio.com 

Casa Fazenda do Engenho D'Água Igreja Nossa Senhora dos Remédios 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: http://taquaranewsjornal.blogspot.com.br 
Fonte: http://taquaranewsjornal.blogspot.com.br 

Capela de Nossa Senhora da Conceição e São 
Boaventura 

Igreja de Nossa Senhora Montserrat  

Figura 3.3.9‐5: Patrimônio Cultural Material da AII. 

 

Em relação aos bens relacionados ao Patrimônio Cultural Imaterial Intangível e Patrimônio 

Natural e Paisagístico existentes nas regiões administrativas de Jacarepaguá e Barra da Tijuca, 

os mesmos encontram-se listados no Quadro 3.3.9-6. 
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Quadro 3.3.9‐6: Patrimônio Cultural Imaterial Intangível – AII. 

Cultura Imaterial 

Patrimônio Cultural  Localização  Observações 

Patrimônio Imaterial Intangível 

Folia de Reis 
Paróquia Nossa Senhora do 

Loreto 

Reisado para uns, Folia de Reis para outros, esta é uma festa 
natalina  que  é  uma  homenagem  aos  Reis  magos  que 
visitaram  o Menino  Deus  na  Gruta  de  Belém.  São  grupos 
fantasiados de reis, rainhas, palhaços, soldados, com roupas 
coloridas,  fitas,  máscaras,  chapelões  e  uma  bandeira 
enfeitada  com  pedaços  de  espelho  e  muitas  fitas, 
flores.Todos  dançam  e  cantam músicas  nas  ruas,  praças  e 
casas, onde há presépios armados. Ocorre em janeiro. 

Festa de São Gonçalo do 
Amarante 

No largo e no Cruzeiro em frente 
à igreja de São Gonçalo de 

Amarante 
Festividade com realização de missas e festas 

Festa de Nossa Senhora 
da Penna 

Igreja de Nossa Senhora da Penna 

A  Irmandade  faz  todos os anos  impreterivelmente no dia 8 
de  setembro,  a  sua  festa  máxima.  Nos  Domingos 
subsequentes serão continuados os festejos, de maneira que 
todo  o mês  seja  dedicado  ao  culto  de  Nossa  Senhora  da 
Penna, eleita Protetora das Artes, das Ciências e imprensa. 

Celebrações de Paróquia 
Nossa Senhora do 
Rosário de Fátima e 

Santo Antonio de Lisboa 

Rua Bacairis, 390‐ Taquara  As celebrações iniciam no dia 10 de maio 

Feira de artesanato na 
Praça Seca 

Praça Seca 
Artistas  que  fazem  diversas  criações  através  de  escultura, 
pinturas, bordados,  tecelagens, bijuterias, costuras e muito 
mais. 

Cavalgada de São Jorge  ‐  Ocorre em abril  

Lona Cultural Jacob do 
Bandolim 

Praça do Barro Vermelho 

A  Lona  cultural  de  Jacarepaguá  existe  desde  2007  sob  a 
tradicional lona verde e branca. 

Desenvolve  principalmente  ações  e  atividades  a  preços 
populares como música, teatro, dança, poesia e oficinas bem 
variadas com mais de 40 cursos. 

Ponto de Cultura 
Camarim das Artes 

Rua Araguaia, 359 

O Camarim das Artes existe desde 2004 e desde 2009 vem 
passando  por mudanças  consideráveis  em  sua  estrutura  e 
projetos sócio‐culturais. 

Atualmente  suas  principais  propostas  são  as  oficinas  de 
teatro, dança e música e projetos eventuais gratuitos como 
Saraus, Festa Julina e Festival de esquetes. Com patrocínios 
da Casa da Moeda e Instituto HSBC Solidariedade coloca em 
prática  sua  proposta  de  ações  culturais  visando  o  social  e 
promove para colégios públicos da região aulas de ênfase na 
leitura  e  de  instrumentos musicais  sem  custo.  Seu  espaço 
conta  com  um  teatro  de  bolso  de  70  lugares,  salas  de 
música, dança e sala de leitura, atualmente cinema. 

Patrimônio Natural e Paisagístico 

Morro Dois Irmãos 
Próximo à colônia Juliano 
Moreira, bairro Curicica, na 
baixada de Jacarepaguá 

Situa‐se  próximo  ao  Parque  Estadual  da  Pedra  Branca,  no 
lugar  onde  existiu  a  Fazenda  do  Engenho Novo.  Tombado 
pelo antigo Estado da Guanabar em 1972. 

Processo INEPAC: E‐03/300.180‐72, E‐03/01.924/80 

Morro do Urubu  
Estrada do Pontal – Recreio dos 

Bandeirantes 
Os morros do Amorim, do Cantagalo, do Portela e do Urubu 
formam um quadrilátero de fundamental importância para a 
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Cultura Imaterial 

Patrimônio Cultural  Localização  Observações 

preservação da flora característica da encosta do maciço da 
Pedra Branca.  Juntando‐se ao  rio do Portela ao norte e ao 
canal  do  Costado  ao  sul  limitam  uma  região  de  particular 
interesse  para  o  sistema  de  áreas  coletivas  de  lazer  da 
Baixada de Jacarepaguá. 

Processo INEPAC: E‐03/300.257‐72 

Complexo lagunar de 
Jacarepaguá  

Barra da Tijuca e Jacarepaguá 

Formado  por  três  lagoas  principais:  Tijuca,  Jacarepaguá  e 
Marapendi,  e  a  de  Camorim,  situada  entre  as  lagoas  da 
Tijuca  e  de  Jacarepaguá.  O  divisor  de  águas  da  bacia  de 
drenagem  do  sistema  é  estabelecido  pelas  linhas  da  crista 
dos Maciços da Pedra Branca e da Tijuca. Com cerca de 280 
Km² de  área,  a  bacia hidrográfica do  complexo  lagunar de 
Jacarepaguá  é  composta  por  diversos  rios  que  descem  as 
vertentes  dessas montanhas  e  deságuam  nas  lagoas,  que 
por sua vez se ligam ao mar pelo canal da Barra da Tijuca (ou 
canal da Joatinga), permitindo a troca de água com o mar. 

Bosque da Barra, ou 
Parque Arruda Câmara 

Na altura do Km 6 da Avenida das 
Américas ‐ Barra da Tijuca 

Com 50 hectares, é uma das áreas verdes mais visitadas da 
Zona Oeste e  tem como um dos atrativos o  fato de ser um 
bolsão  ecológico  em  meio  a  uma  área  bastante 
movimentada.  Alamedas,  trechos  arborizados,  quadras  de 
vôlei, campos de  futebol gramados  imensos, playgrounds e 
churrasqueiras  de  pedra  estão  na  estrutura  de  lazer 
oferecida no Bosque da Barra, tudo ao redor de seu grande 
lago.  Entre  as  espécies  da  flora  que  podem  ser  vistas  no 
local, que mantém suas características originais de  restinga 
com  áreas  arenosas,  brejos  e  várzeas,  estão  algumas 
ameaçadas de extinção. 

Parque Natural 
Municipal de Marapendi 

Baixada de Jacarepaguá 

Por quase 10 mil quilômetros quadrados, entre as Avenidas 
Ayrton Senna e Pedro Moura, pode‐se ver de perto a Lagoa 
de  Marapendi,  com  sua  vegetação  de  restinga.  Por  sua 
composição, o parque  conta  com  a presença  constante de 
aves,  caranguejos,  lagartos  e  até  do  ameaçado  jacaré‐do‐
papo‐amarelo.  Foi  decretado,  em  1991,  Área  de  Proteção 
Ambiental.  Para  a  diversão  dos  visitantes,  há,  ainda, 
playground, trilhas e boas áreas para piquenique. 

Parque Ecológico 
Municipal Chico Mendes 

Situado no Pontal de 
Sernambetiba, entre as Avenidas 
das Américas e Sernambetiba 

Bastante  educativo,  o  Parque  Ecológico  Municipal  Chico 
Mendes  foi  criado  com o objetivo de preservar a  Lagoinha 
das Tachas e seus arredores, onde estão espécies animais e 
vegetais  ameaçadas.  O  jacaré‐do‐papo‐amarelo  é  quase  o 
mascote do parque, dada a  vitória de  sua  reintrodução na 
paisagem. É uma das poucas áreas da cidade onde ainda se 
podem  encontrar  alagados  e  restingas  quase  intactos. 
Bromélias,  ingás,  pitangueiras  e  répteis  fazem  do  parque, 
situado no Pontal de  Sernambetiba, entre  as Avenidas das 
Américas e Sernambetiba,  seu hábitat. Para as crianças, há 
viveiro  de  jacarés,  sala  de  exposições  de  animais  e 
biblioteca, além de estrutura de lazer com playground e área 
para piquenique. 

APA de Grumari 
Situa‐se no Bairro de Grumari.‐ 

Barra da tijuca 

Criada  pela  lei  nº  944,  de  30  de  Dezembro  de  1986  é 
constituída por  uma  área de966,32ha. Ao Norte,  acima da 
cota de 100 metros, se superpõe à área do Parque Estadual 
da  Pedra Branca. Abrange  a  última  porção  do Maciço,  em 
direção a Sudoeste, formando um anfiteatro natural voltado 
para  o  mar.  Abrange  as  ilhas  das  Palmas  e  das  Peças. 
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Cultura Imaterial 

Patrimônio Cultural  Localização  Observações 

Atividade  realizadas  são:  banho  de mar,  surf,  body  board, 
ciclismo e caminhada. 

Parque Estadual da 
Pedra Branca 

Na divisa entre os bairros 
Jacarepaguá e Vargem Grande  

Criado pela  lei nº 2.377, de 28 de  junho de 1974 com uma 
área  de  12.394  ha  e  abrange  pouco  mais  de  10%  do 
território do município, o que  lhe garante o título de maior 
UC  do município  e  uma  das maiores  florestas  urbana  do 
mundo.  No  parque  está  situado  o  ponto  culminante  do 
município do Rio de Janeiro — o Pico da Pedra Branca, com 
1.024 metros de altitude. 

Parque trevo das 
Palmeiras 

Av. Ayrton Senna, s/n  ‐ 

Parque Municipal da 
Prainha 

Recreio dos Bandeirantes  ‐ 

Parque Municipal 
Fazenda da Restinga 

 
Possui área de 39 mil metros quadrados, situando‐se à beira 
da  Lagoa  da  Tijuca.  Dispõe  de  um mirante  de  18 metros 
atrás do belo Shopping Cittá América. 

Parque Ambiental Mello 
Barreto 

 
Possui  área  de  42  mil  metros  quadrados,  situando‐se  na 
região conhecida como Península. Dispõe de diversas trilhas 
de saibro para agradáveis caminhadas. 

Parque Ecológico da 
Prainha 

Situada entre o Recreio e o 
Grumari 

Região  de  146,93  ha  privilegiada  pela  natureza  e  outrora 
cobiçada pela especulação  imobiliária,  foi  transformada em 
Área de Proteção Ambiental em 1990 e em Parque Ecológico 
em  1999  (Decreto Municipal  no  17.445  de  25.03.1999).  É 
cercada por montanhas, tendo à sua frente a Prainha e com 
visual  exuberante,  abriga  em  seu  interior  um  pequeno 
museu, diversas trilhas, córregos e belíssimos mirantes. 

Serra do Mar / Mata 
Atlântica 

A área que se estende pelos 
territórios de 38 municípios 

fluminenses incluindo o Rio de 
Janeiro 

A Mata Atlântica na época da ocupação portuguesa revestia 
uma  faixa  contínua de 350 mil km² do  território brasileiro. 
Hoje  a  área  está  reduzida  a  cerca  de  3%  de  sua  extensão 
original,  abrigando  raridades  da  fauna  e  flora,  além  de 
constituir‐se em habitat natural de espécies ameaçadas de 
extinção. O Sistema Orográfico Serra do Mar/Mata Atlântica 
tem aproximadamente 656.700 ha e é marcado pelas formas 
esculturais  do  seu  relevo,  verdadeiros  monumentos 
geológicos  recobertos  pela  exuberância  e  diversidade  da 
floresta  tropical.  Ora  no  interior,  ora  avançando  sobre  o 
oceano,  recorta o  litoral com suas escarpas abruptas, baías 
sinuosas,  restingas,  lagunas,  manguezais  e  deslumbrantes 
praias. Tombamento INEPAC E‐18/000.172/91.  

 

 

Resultados e Considerações 

 
No diagnóstico realizado obteve-se um quadro de ocupação regional que, apesar de não 

completo, demonstra que a área de influência do empreendimento foi povoada em seu 

passado mais remoto. 
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Com base no levantamento de dados secundários das pesquisas arqueológicas realizadas 

anteriormente por outros pesquisadores e de acordo com o resultado da vistoria in loco, foi 

possível diagnosticar um elevado e significativo potencial preditivo, já que a região foi objeto de 

pesquisas institucionais na década de 1970.  

A associação dos dados obtidos através da pesquisa arqueológica com os dados etno-

históricos conhecidos leva a caracterizar a região da área de implantação do projeto de 

Recuperação Ambiental do Complexo Lagunar de Jacarepaguá como de significativo potencial 

histórico/arqueológico, visto que na AII do empreendimento já estão identificados diversos 

sítios históricos/arqueológicos, conforme apresentado no decorrer deste diagnóstico. 

O resultado do cruzamento dos dados supracitados mostrou que há a necessidade de maiores 

pesquisas para a região, na qual há a criação de um quadro arqueológico regional preliminar, 

que mesmo incompleto, indica que as áreas de influência do empreendimento são de elevado 

potencial arqueológico preditivo. Entretanto, esta afirmativa será confirmada apenas após o 

desenvolvimento e elaboração de um plano de diretrizes voltado à identificação e resgate do 

patrimônio arqueológico para a AID do projeto. 

As informações reunidas, confrontadas com a observação e coleta de dados na área de 

entorno do projeto, constituem a base para a elaboração deste Diagnóstico e, de acordo com 

as interferências geradas pelas obras de engenharia, a análise dos seus resultados sobre o 

Patrimônio Etno-histórico, Cultural, Arqueológico e Paisagístico. 

O empreendimento insere-se nas regiões da Jacarepaguá e Barra da Tijuca, compreendendo 

uma região de ocupação em períodos bastante recuados, traduzindo-se na instalação de 

populações indígenas do tronco linguístico Tupi-Guarani, e de povoamento histórico do Período 

Colonial, apresentando importantes edificações históricas erigidas pelos colonizadores 

europeus e por grupamentos negros africanos.  

As informações existentes indicam que a área das regiões da Jacarepaguá e Barra da Tijuca 

foram ocupadas por diferentes grupos culturais, tanto durante o período pré-colonial como 

colonial. Há tênues indícios de caçadores, significativa informação sobre a presença de 

ceramistas e dos habitantes nativos no período da colonização européia, registros dos 

primeiros assentamentos europeus e seus desdobramentos associados à modernização do 

país bem como vestígios de grupos procedentes da África. Especial destaque cabe ao 

Patrimônio Histórico e Cultural Edificado existente na região, representado pelas construções 
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históricas ou seus remanescentes do período do “descobrimento”, tratando-se de uma área rica 

no que se refere ao patrimônio cultural local.  

Assim, considerando esse rico acervo cultural, a região estudada possui importante papel 

como referência das ocupações pré-históricas do Rio de Janeiro, sendo os sambaquis 

testemunhos valiosos das características das mais antigas ocupações humanas ali 

encontradas, e de aldeamentos indígenas estabelecidos antes da ocupação européia e durante 

o pleno processo colonial. Da mesma forma, os adensamentos populacionais que mais tarde, 

durante os processos dos ciclos econômicos na região, se fixaram nas localidades de entorno, 

proporcionam referências valiosas para se entender a dinâmica da ocupação humana na área. 

Finalmente, os caminhos que se associavam para integrar esses núcleos florescentes, sejam 

as estradas de terra, os caminhos de tropeiros, as vias férreas ou marítimas que causaram um 

impacto significativo na reordenação territorial da área, são importantes fontes para a 

compreensão da dinâmica histórica do município e também da região de entorno de modo 

geral. 

Por outro lado, essa mesma dinâmica que se processou com a instalação de diferentes 

elementos histórico-culturais contribui para a modificação da área como um todo, imprimindo 

novas configurações a cada momento histórico por que passou a região. 

A caracterização da área remete à definição de uma paisagem cultural com diversas 

construções antigas, muitas restauradas e com novo uso, constituindo conjuntos de 

informações de caráter diacrônico que reúnem dados materiais sobre épocas passadas com 

grande potencial de articulação com a historiografia conhecida.  

O potencial arqueológico e etno-histórico da área de entorno ao projeto, portanto, se torna 

bastante elevado como fonte para o estudo arqueológico e historiográfico, considerando-se 

essas inúmeras referências e as possibilidades de novos achados, se forem feitas pesquisas 

de caráter científico, as quais, por sua vez, deverão tomar o cuidado de serem feitos os 

registros dos sítios que ainda estão por ser localizados. 

Portanto, percebe-se que o processo etno-histórico de ocupação e povoamento da baixada de 

Jacarepaguá teve registro de diferentes atores em sua história. Seu tempo de ocupação é 

bastante recuado desde as primeiras populações de grupos sambaquieiros, depois passando 

por grupos Tupi-guarani, sendo necessários estudos arqueológicos para um melhor 
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entendimento. Nota-se que o papel dos colonizadores portugueses com a mão de obra escrava 

resultou na modificaram da paisagem e deixando também significantes registros sobre a 

história da região.  

 

Recomendações 

 
O Patrimônio Etno-histórico, Cultural, Arqueológico e Paisagístico já identificado e localizado 

nas regiões de Jacarepaguá e Barra da Tijuca, são representantes do potencial arqueológico e 

patrimonial existente na região de entorno ao empreendimento. 

O local de provável ocorrência arqueológica onde foram localizados os, após as efetivas ações 

de arqueologia na área, deverão ser resgatados, visto que contribuem para que a pré-história 

da região seja melhor entendida, objetivando engrandecer os conhecimentos acadêmicos 

acerca do processo de povoamento ocorrido nestas áreas, bem como também dos 

grupamentos humanos indígenas do tronco linguístico Tupi-Guarani que ali habitaram e mesmo 

das populações dos sambaquieiros. 

O conjunto de bens culturais materiais e imateriais identificados na área apresenta elevada 

relevância na compreensão do processo de ocupação histórica local e sua integração regional. 

A contextualização das edificações históricas, diretamente relacionadas aos processos de 

colonização brasileira, pode proporcionar um conhecimento mais abrangente da diacronia da 

ocupação da área, registrando-se diferentes momentos históricos, que concernem ao 

deslocamento de populações indígenas e ao próprio desenvolvimento econômico e social da 

Colônia Portuguesa, através da Província do Rio de Janeiro. 

Reunindo esse patrimônio cultural identificado, que abrange períodos diversificados da história 

do local onde será implantado o empreendimento, a forma de integrar e consolidar o 

conhecimento produzido está atrelada ao desenvolvimento de um Programa de Educação 

Patrimonial voltado à população da cidade que será beneficiada pelo empreendimento. Este, 

por sua vez, deve ser elaborado visando conscientizar os munícipes da importância do 

Patrimônio Etno-histórico, Cultural e Arqueológico em questão e demonstrar que os mesmos 

podem também ser vetores de desenvolvimento regional. 



 

A serviço de 

  

 

 

Relatório Ambiental Simplificado das Obras de Recuperação Ambiental do Complexo Lagunar de Jacarepaguá 
Capítulo III – Diagnóstico Ambiental da Área de Influência 
Revisão 00 

III-440 

Valorizar a história e a memória da sociedade brasileira perpassa um trabalho de educação 

patrimonial que assegure a preservação dos bens culturais e sua devolução à população e 

gerações futuras, para que possam usufruí-los de forma adequada e consciente. Preservar o 

Patrimônio Cultural e legitimar sua importância, por sua vez, é reconhecer as origens e 

dinâmicas históricas ocorridas ao longo do tempo e do espaço, as quais permitiram determinar 

as condições socioeconômicas e culturais existentes no presente – presente esse cuja 

dinâmica história que aqui se avalia é promovida pela inserção do projeto de Recuperação 

Ambiental do Complexo Lagunar de Jacarepaguá.  

Desta forma, recomenda-se que seja elaborado e efetivado um Programa de Patrimônio 

Cultural e Arqueologia Preventiva no local, além da realização de atividades de Educação 

Patrimonial. 

 

3.3.10 Atividades  industriais  e  não  industriais  –  tipologia  e  principais  fontes  de  poluição  e  de 

degradação ambiental 

Este item encontra-se descrito em “Caracterização Socioeconômica da População da Área de 

Influência Direta” - subitem “Dinâmica Econômica”. 

 

3.3.11 Levantamento das atividades pesqueiras nas lagoas, os períodos e as interações com ênfase em 

áreas de desova, migração, espécies endêmicas e ameaçadas de extinção 

Neste item é enfocada a pesca como atividade econômica já que são tratados no item “3.2 – 

Meio Biótico” as questões relacionadas às áreas de desova, migração, espécies endêmicas e 

ameaçadas de extinção.  

A região do Complexo Lagunar de Jacarepaguá manteve, até a década de 1970, baixa 

ocupação demográfica e características essencialmente rurais, com a predominância da 

produção hortigranjeira destinada à cidade do Rio de Janeiro e da atividade de pesca 

artesanal.  

Informações de autores  como Correa (1936) indicados no item “3.2 Meio Biótico” corroboradas 

por antigos residentes da região (ver item “Caracterização socioeconômica qualitativa da 

população da área de influência direta voltada à percepção ambiental e suas organizações”) 
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indicam a forte presença da pesca artesanal nas lagoas até a década de 1970 em função da 

abundância de espécies, com destaque para a tainha, a corvina, o robalo, a caraúna e a traíra, 

além de crustáceos, como o caranguejo do mangue, o camarão verdadeiro, siris e pitus de 

água doce.  

Como indicador da importância da atividade, os pescadores da Baixada de Jacarepaguá eram 

associados à Colônia de Pesca Z-14 e posteriormente à Z-13 (Copacabana) e os moradores, 

diante da necessidade de representação das comunidades, criaram entidades que se 

autodenominaram Associação de Moradores e Pescadores.  

O processo de intensa ocupação e urbanização da Barra da Tijuca e a instalação de indústrias 

em Jacarepaguá aliadas à ausência de infraestrutura de esgotamento sanitário e à inadequada 

disposição dos resíduos sólidos foram os principais fatores para o expressivo aumento da 

poluição nos corpos hídricos da região. A situação ambiental foi agravada por outras 

intervenções como aterros irregulares nas lagoas, desmatamento, construção de canais 

artificiais, além da ocupação irregular das margens dos rios e das lagoas, inclusive por 

população de baixa renda. 

Como consequência da degradação ambiental, houve expressiva redução das espécies e da 

atividade pesqueira. Segundo o biólogo Mario Moscatelli 9 até a década de 1970 as lagoas 

eram habitat para 40 espécies de peixes, só tendo resistido atualmente as de pequeno porte 

como parati, tilápia e Maria-da-toca, além de siris. “A água da lagoa está completamente podre. 

A quantidade de lixo lançado nas lagoas vai se acumulando e quando tem uma ressaca na 

maré ocorre a eliminação do gás sulfídrico e metano o que dá o cheiro de ovo podre, altamente 

tóxico para os peixes. O fenômeno está associado a três fatores: ao despejo de esgoto, à 

ressaca e a fortes ventos”. 

Em função das condições ambientais da região, especialmente da qualidade das águas, e 

também da paulatina redução da importância da atividade pesqueira no local ao longo do 

tempo, não há uma interação dos pescadores com as questões conservacionistas em relação à 

ictiofauna das lagoas, como áreas de desova, migração e espécies endêmicas ou ameaçadas. 

Relatos de representantes da Associação dos Pescadores da Praia dos Amores e da 

Associação dos Moradores e Pescadores da Vila Autódromo, corroborados pelo representante 

                                                 
9
In  http://noticias.uol.com.br/meio‐ambiente/ultimas‐noticias/redacao/2012/09/04/contaminacao‐da‐lagoa‐da‐tijuca‐no‐rio‐causa‐morte‐de‐
mais‐de‐5‐toneladas‐de‐peixes.htm. 
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do Instituto Lagoa Viva, evidenciam este fato, conforme pode ser verificado no item 

“Caracterização socioeconômica qualitativa da população da área de influencia direta voltada à 

percepção ambiental e suas organizações”. 

 

3.3.12 Levantamento das atividades turísticas, de lazer e comerciais na área de influência do projeto 

A Área de Influência Direta é dotada de importantes recursos naturais que possibilitam o 

desenvolvimento de atividades de lazer e turismo. 

Na orla marítima, que se estende desde a Praia dos Amores, ao lado do canal de Joatinga, até 

a Prainha, no Recreio dos Bandeirantes, desenvolvem-se significativas atividades de lazer. 

Entre as praias destaca-se pela extensão a da Barra da Tijuca, que se caracteriza como a 

maior praia da cidade do Rio de Janeiro. Com condições de balneabilidade satisfatórias 

durante a maior parte do ano, as praias apresentam grande atratividade para o lazer da 

população da cidade e para o turismo, especialmente durante o período de verão. Em função 

de suas características marítimas são locais de atração para a prática de surfe, windsurfe, e 

bodyboarding, com destaque para as Praias da Macumba e Prainha, localizadas no Recreio 

dos Bandeirantes. 

Nas lagoas, especialmente a Marapendi, são desenvolvidas atividades náuticas de lazer, 

sendo significativa a presença de lanchas, jet skis e pequenas embarcações a vela que são 

ancoradas especialmente em uma série de pequenas marinas situadas ao longo do Canal de 

Marapendi, no local conhecido como Barrinha. 

A presença de significativas áreas verdes confere condições para as atividades de lazer da 

população constituindo-se, ainda, em importante atrativo para o desenvolvimento turístico local.  

O Parque Estadual da Pedra Branca (PEPB), criado em 1974 com uma área de 12.294 ha, é a 

maior unidade de conservação da cidade e onde se situa o seu ponto culminante – o Pico da 

Pedra Branca, com 1024 m de altitude. O Pico da Pedra Branca e grande parte do PEPB, 

floresta urbana maior do que a Floresta da Tijuca, situam-se na AID, especialmente nos bairros 

de Camorim e Recreio dos Bandeirantes. 

Na sede do PEPB, na localidade do Pau-da-Fome (Jacarepaguá), encontram-se: o centro de 

visitantes com exposição permanente, trilha das bromélias, núcleo de guarda-parques, de 
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educação ambiental e pesquisa e anfiteatro. Na subsede Piraquara são oferecidas inúmeras 

oportunidades lazer, com brinquedos para crianças, poços refrescantes e trilhas e acessos às 

vias de escalada.  No núcleo Camorim é oferecida sinalização interpretativa do sistema de 

captação e tratamento de água e trilha de aproximadamente 4km até o açude no alto do 

parque. O parque conta, ainda, com inúmeros picos, em geral arredondados e recobertos de 

densa floresta, quase todos acessíveis por trilhas e picadas que as interligam formando 

intrincada malha repleta de atrativos para a população local e turistas. 

O Parque Nacional da Tijuca (PNT), com 3.953 ha de área, é um fragmento do bioma da Mata 

Atlântica e parte integrante da Reserva da Biosfera no Rio de Janeiro. Criado em 1961, é 

atualmente o parque nacional mais visitado do Brasil, recebendo mais de 2 milhões de 

visitantes por ano. No entorno da AID, o Setor Pedra Bonita/Pedra da Gávea tem acesso pela 

Barra da Tijuca e São Conrado sendo atrativo principalmente para os praticantes de voo livre e 

montanhismo.  

Inteiramente inseridos na AID, destacam-se como locais destinados ao lazer, à educação 

ambiental e à preservação da fauna e flora locais o Bosque da Barra, o Parque Chico Mendes, 

a Reserva de Marapendi, o Parque Ecológico da Prainha e o Parque Ambiental Mello Barreto  

O Bosque da Barra, com uma área de 50 ha, e localizado na interseção entre as avenidas das 

Américas e Ayrton Senna, possui pequenos lagos, trilhas de terra e bifurcações na mata para a 

prática de Mountain Bike, árvores nativas, playground, teatro de arena e praça de esportes, 

além de estacionamento, sanitários e bebedouros. 

O Parque Ecológico Municipal Chico Mendes foi criado em 1989 com o objetivo de preservar a 

Lagoinha das Tachas e seu entorno. Com uma área de 43 ha, é habitat de espécies raras e 

ameaçadas de extinção da fauna e flora nativas, e dispõe de viveiro de jacarés, parquinho 

infantil, salão de exposições de espécies animais e trabalhos ligados ao meio ambiente, 

chafariz e horto/horta composto principalmente por plantas nativas de restinga utilizadas em 

jardinagem, além de estacionamento, dois bicicletários, bebedouro, cestas de coleta de lixo e 

sanitários. A administração oferece visitas orientadas a grupos de escolas públicas e privadas, 

com roteiros que incluem, além do passeio pela área do Parque, brincadeiras, vídeos e 

palestras voltados para a educação ambiental. 

O Parque Municipal Ecológico de Marapendi (antigo Parque Zoobotânico de Marapendi), com 

uma área de 247,8 ha, situa-se na APA de Marapendi, nos bairros da Barra da Tijuca e 
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Recreio dos Bandeirantes, com uma distribuição de 98,8% e 1,2%, respectivamente. No 

parque são encontradas várias espécies raras e ameaçadas de extinção. O parque oferece 

áreas de lazer: trilhas, playground, bancos de cimento e madeira e mesas de madeira, Centro 

de Educação Ambiental com auditório, salas de vídeo e artes, além de estacionamento e Eco-

loja.  

O Parque Ecológico da Prainha tem 146,9 hectares e situa-se entre os bairros do Recreio dos 

Bandeirantes e Grumari, em frente à Prainha. Com significativos recursos ambientais e 

cobiçada pela especulação imobiliária a área foi transformada em Área de Proteção Ambiental 

em 1990 e em Parque Ecológico em 1999. O parque dispõe de pequeno museu, diversas 

trilhas, córregos e mirantes. 

O Parque Ambiental Mello Barreto, localizado entre a Av. Via Parque e a Lagoa da Tijuca foi 

criado em 2007 com a finalidade de recuperar uma área fortemente degradada e proteger a 

faixa marginal da lagoa através da implantação de um espaço urbano de lazer. A floresta de 

mangue que compõe o parque é um importante elemento de ligação entre os ambientes 

lacustre e terrestre, abrigando espécies da fauna e da flora locais, muitas das quais estão 

ameaçadas de extinção. Na área de uso extensivo foram implantados o “Jardim de Restinga”, o 

“Jardim de Bromélias”, o “Arboreto de Mata Atlântica” e o “Bosque de fruteiras” com o objetivo 

de atrair as aves.  

Voltados ao turismo e ao lazer da população encontram-se, ainda, praças, largos e parques 

urbanos (excluídos os Parques Naturais Municipais que constituem Unidades de Conservação 

Ambiental). Esses equipamentos concentram-se especialmente no bairro da Barra da Tijuca, 

conforme pode ser verificado no Quadro 3.3.12-1. 

 

Quadro 3.3.12‐1: Número de Praças, Largos e Parques Urbanos na AID – 2007.  

Bairros  Total geral Praça Largo Parque (1) 

Itanhangá  10  9  1   

Jacarepaguá  23  20  2  1 

Barra da Tijuca  63  56  1  6 

Camorim         

Recreio dos Bandeirantes  28  26  1  1 

Fonte: IBGE, Instituto Pereira Passos (IPP), disponível em Armazém de Dados. (1): excluídos os Parques Naturais 
Municipais que constituem Unidades de Conservação Ambiental. 
Na AID, especialmente na Barra da Tijuca, encontram-se inúmeros centros comerciais de 

grande, médio e pequeno porte, além de equipamentos esportivos, culturais e parques 
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temáticos (Terra Encantada, Rio Water Planet, Wet’n Wild) que se constituem em importantes 

atrativos para o turismo e o lazer.  

Os centros comerciais modernos (Shopping Center) envolvem múltiplas funções como lojas, 

supermercados, cinemas, restaurantes, lanchonetes, áreas de lazer como praças, áreas de 

entretenimento, parques de diversões e área de estacionamento, além de áreas de embarque 

e desembarque.  

Entre os maiores centros comerciais situa-se o precursor Barra Shopping, inaugurado em 1981 

e considerado, ao lado do Norte Shopping e do Shopping Rio Sul, como o mais importante da 

cidade. Ao lado foi construído em 1999 o New York City Center, uma extensão do Barra 

Shopping mais voltada ao lazer. Destacam-se, ainda, pelo porte, o Via Parque Shopping, o 

Downtown, um shopping aberto dividido em diversos blocos, que concentra lazer noturno, salas 

comerciais, lojas tradicionais e uma unidade da Universidade Gama Filho. A AID conta, 

ainda,com inúmeros outros shoppings como o Città America, o Barra Square, o Barra Garden, 

o Rio Design Barra, o Barra Point, o Bayside Shopping, o Marapendi Shopping e também 

outros shoppings menores, alguns dos quais criados junto aos prédios e condomínios 

fechados, como o Millenium, o La Palmas, o Novo Leblon, o Barra Mall, o Open Mall, o 

America's Mall, o Comercial Parque Palace, o Aventura Center, o Esplanada da Barra, o 

Midtown, o Parque das Rosas, o Marapendi, o Station Mall, o Barra Plaza, o Barra Trade, o 

Barra Express, o Riomar e o Shopping Bandeirantes. Nesses shoppings concentram-se as 48 

salas de cinema disponíveis na AID, segundo dados do Caderno Rio Show do Jornal O Globo 

(em 11/10/2012). 

Situam-se ainda, na AID, shoppings especializados, como é o caso do InfoBarra (informática), 

Barra Medical Center, Casa Shopping além de shoppings temáticos como o Barra World 

Shopping & Park, no Recreio dos Bandeirantes. Novos shoppings como o Village Mall 

encontram-se em construção e serão inaugurados antes dos Jogos Olímpicos de 2016 que 

serão realizados na cidade do Rio de Janeiro. 

A lista de atrativos na AID inclui o Rio Centro, considerado um dos maiores centros de 

convenções da América Latina, e a Cidade da Música, com 12 salas de ensaio e uma de 

música de câmara com capacidade para 1.700 espectadores e que está prestes a ser 

inaugurada, casas de espetáculo como o Citibank Hall, HSBC Arena, Espaço Barra Show e 

Barra Music, além de restaurantes e bares que atendem público de variadas faixas de renda.  
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A região dispõe, ainda, de grande número de hipermercados, entre os quais o Carrefour, 

Makro, Extra Barra, o Mundial, Wal-Mart, Zona Sul e importante infraestrutura esportiva, com 

destaque para o Complexo Esportivo Cidade dos Esportes, construído no Autódromo 

Internacional Nelson Piquet para os Jogos Pan-americanos de 2007. Na área, considerada 

estratégica para a realização das Olimpíadas de 2016, serão construídas a Vila Olímpica e 

Paraolímpica, o Parque Olímpico do Rio, o Riocentro, o IBC/MPC e a Vila de Mídia da Barra. 

Na região serão realizadas competições de 14 esportes olímpicos: boxe, tênis de mesa, 

badminton, levantamento de peso, ginástica (artística, rítmica e trampolim), ciclismo (pista), 

desportos aquáticos (saltos ornamentais, polo aquático, natação e nado sincronizado), 

basquete, judô, taekwondo, luta (livre e greco-romana), handebol, golfe e tênis e 13 esportes 

paraolímpicos: basquete em cadeira de rodas, rugby em cadeira de rodas, judô, bocha, vôleibol 

sentado, goalball, futebol de 5 e futebol de 7, tênis em cadeira de rodas, ciclismo (pista), 

natação, tênis de mesa e halterofilismo. 

É previsto que, após as competições, essas instalações, além do Centro Olímpico de 

Treinamento (COT) situado próximo à Vila Olímpica e Paraolímpica, serão públicas, podendo 

ser um importante incentivo para a atividade esportiva da população, além de fator atrativo 

para o turismo. 

 

3.3.13 Sistema Viário e Transportes 

O sistema rodoviário da Baixada de Jacarepaguá apresenta como eixos principais: o 

longitudinal, leste-oeste, constituído pela Avenida das Américas entre a ponte sobre o Canal da 

Barra (na saída do Túnel do Joá) e o cruzamento das Estradas dos Bandeirantes e da Grota 

Funda; e o transversal, norte-sul, constituído pela Avenida Ayrton Senna (antiga Av. Alvorada) 

que faz a ligação do bairro de Jacarepaguá com a praia da Barra da Tijuca.  

Esses dois eixos estruturam a região e estabelecem a sua ligação com o restante do Município. 

Assim, a Avenida das Américas na direção leste conecta-se à Auto-Estrada Lagoa/Barra (RJ-

071), ligando a região à zona sul e ao centro da cidade e a oeste, conecta-se à Estrada da 

Grota Funda, permitindo o acesso às regiões de Campo Grande e Santa Cruz. A Avenida 

Ayrton Senna, além da Avenida Embaixador Abelardo Bueno, estabelece a ligação entre a 

Barra da Tijuca e a zona norte da cidade através do bairro de Jacarepaguá e da Linha 

Amarela. 
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As restrições impostas pela topografia e a configuração radial das principais vias em direção ao 

centro da Cidade fazem com que haja uma grande concentração de viagens em poucos 

corredores com a quase totalidade deles convergindo para a área central. 

No quadro geral dos transportes na cidade, desde a década de 1960 o modal rodoviário vem 

prevalecendo, como demonstram as pesquisas realizadas no âmbito dos Planos de 

Transportes da cidade10. Especialmente a partir da década de 1990 houve um considerável 

aumento do transporte individual na cidade, especialmente nas áreas com maior poder 

aquisitivo (Lagoa, Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Botafogo, Centro e Méier) e o fluxo de 

veículos particulares somado ao dos ônibus representa uma enorme pressão sobre o sistema 

viário, o que provoca graves congestionamentos em boa parte dos corredores, além de 

acidentes de tráfego.  

Segundo dados da CET Rio (Gerência de Informações de Tráfego), as principais vias da Barra 

da Tijuca, excluindo-se a Avenida Brasil, destacam-se pelo alto volume de tráfego veicular 

diário (superior a 100 mil), conforme pode ser verificado no Quadro 3.3.13-1. 

Quadro 3.3.13‐1: Volume Diário do Tráfego nas Principais Vias do Rio de Janeiro. 

Logradouro  Referência  Volume Veicular Diário 

Av. Presidente Vargas  Altura R. Visc. Duprat (Correios)  191.816 

Av. Armando Lombardi  Altura Av. Afonso de Taunay (São Conrado)  170.964 

Av. Presidente Castelo Branco  Altura Rua General Canabarro  170.926 

Av. Ministro Ivan Lins  Altura da Estrada da Barra da Tijuca  155.421 

Túnel Rebouças     152.618 

Av. Ayrton Senna  Altura Av. Embaixador Abelardo Bueno  148.554 

Av. Francisco Bicalho  Altura Rua Francisco Eugênio  148.067 

Av. das Américas  Altura Av. General Felicíssimo Cardoso.  145.645 

Linha Vermelha  Altura Km 3 (Caju)  139.674 

Av. Ayrton Senna  Altura Av. Luís Carlos Prestes (Hosp. Lourenço  135.016 

Linha Vermelha  Altura do Km 5,5 (Favela da Maré)  133.325 

Av. Presidente Vargas  Altura da Av. Passos  118.718 

Av. das Américas  Altura Rua Gal. Renato Paquet (Cond. Novo  116.068 

Praia de Botafogo  Altura Rua Professor Alfredo Gomes  107.296 

Av. Infante Dom Henrique  Altura Rua Teixeira de Freitas.  103.600 

Túnel Santa Bárbara     101.350 

Av. Infante Dom Henrique   Altura  Km 2,7 (Aterro)  101.289 

Túnel São Conrado     100.502 

                                                 
10
Plano Municipal de Transporte Urbano – PDTU, 2006; Plano Diretor de Transporte Urbano da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro, 2004. 
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Logradouro  Referência  Volume Veicular Diário 

Av. das Nações Unidas  Altura Rua Professor Alfredo Gomes  100.296 

Fonte: CET Rio, Gerência de Informações de Tráfego, disponível em http://www0.rio.rj.gov.br/smtr.  

 

Como consequência, são bastante expressivos os índices de acidentes de tráfego (colisões, 

atropelamento e capotagens com vítimas) na áreas da AP4 (Barra da Tijuca)  comparados aos 

das outras regiões da cidade. Esses dados são apresentados no Quadro 3.3.13-2 e no Gráfico 

3.3.13-1. 

Quadro 3.3.13‐2: Participação Percentual das Taxas de Acidentes (colisões, atropelamento e capotagens com vítimas) nas 
áreas de Planejamento da Cidade do Rio de Janeiro. 

Áreas de Planejamento  2001 2002 2003 2.004 2005  2006

AP1 ‐ Centro  10,6  11,0  10,7  11,5  12,3  12,4 

AP2.1 ‐ Leblon  10,7  10,5  11,6  11,1  10,7  11,4 

AP2.2 ‐ Vila Isabel  7,0  6,9  7,2  7,2  6,8  6,4 

AP3.1 ‐ Méier  8,8  8,5  9,4  8,2  8,2  8,8 

AP3.2 ‐ Ilha do Governador  12,2  12,9  12,5  12,0  13,4  11,0 

AP3.3 ‐ Irajá  16,1  15,7  14,9  14,6  13,9  14,1 

AP4 ‐ Barra da Tijuca  15,5  15,7  15,1  15,9  15,9  16,8 

AP5.1 ‐ Realengo  9,1  8,8  8,8  9,3  8,1  7,9 

AP5.2 ‐ Campo Grande  5,5  5,4  5,3  5,4  5,8  5,6 

AP5.3 ‐ Santa Cruz  4,6  4,8  4,5  4,7  4,9  5,6 

Total Absoluto  12.573  13.053  13.321  14.623  14.284  12.139 

Fonte: CET Rio, Gerência de Informações de Tráfego, disponível em http://www0.rio.rj.gov.br/smtr. 
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Gráfico 3.3.13‐1: Participação Percentual das Taxas de Acidentes nas áreas de Planejamento da Cidade do Rio de Janeiro. 

 

Apenas recentemente a implantação do BRT (Bus Rapid Transit), concebido como transporte 

coletivo de grande capacidade, com característica integrada aos eixos de transporte radiais, 

pretende alterar a situação caótica de trânsito na área, diminuindo consideravelmente o tempo 

de percurso de transporte. 

Os BRTs Transoeste, Transcarioca e Transolímpica, além do TransBrasil que faz a ligação 

Baixada Fluminense/Centro, fazem parte do conjunto de obras viárias que visa preparar o Rio 

para as Olimpíadas de 2016.  

A Transcarioca é um corredor de 39 km exclusivo para ônibus articulados ligando o Terminal 

Alvorada, na Barra da Tijuca, ao Aeroporto Internacional Antonio Carlos Jobim, passando pelos 

bairros de Jacarepaguá, Madureira e Penha. O Transcarioca será interligado ao BRT 

Transoeste no Terminal Alvorada.  

A Transoeste é uma via expressa e corredor expresso de ônibus articulado com 40 km de 

extensão ligando o Terminal Alvorada, na Barra da Tijuca, a Santa Cruz, passando pelo Túnel 

da Grota Funda e o bairro de Guaratiba. É prevista a integração do corredor com a estação de 

metrô do Jardim Oceânico, da futura Linha 4 do metrô. 
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A Transolímpica é uma via expressa de 23 km que ligará o Recreio dos Bandeirantes a 

Deodoro, na Zona Oeste, passando por Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Curicica, Taquara, 

Sulacap e Magalhães Bastos.  

Como transporte de alta capacidade em implantação inclui-se, ainda, a Linha 4 do Metrô, 

ligando o Jardim Oceânico à Praça General Osório, conectando-se à Linha 1 (Estação General 

Osório (Ipanema)/ Estação Saens Peña (Tijuca). 

Com relação ao transporte aquaviário, foi identificado na Lagoa de Marapendi o uso de balsas 

para travessia da população residente e usuária dos clubes marginais. A travessia é efetuada 

basicamente pelos condomínios situados entre a Lagoa e a Avenida das Américas. A única 

empresa a atuar no transporte aquaviário é a Via Náutica Serviços Náuticos Ltda., que atende 

com duas embarcações aos condomínios Pedra de Itaúna, Pontões da Barra e Barra Sul, além 

do Clube de Funcionários da PETROBRAS e do Centro Esportivo Adolpho Bloch, todos 

situados a Leste da Ponte Marechal Adalberto Rodrigues de Albuquerque, na Avenida Ayrton 

Senna. Cada balsa tem capacidade para transportar cerca de 20 passageiros. Os horários de 

pico situam-se entre 10h e 14h. Estima-se que 15% da população local faz uso do transporte 

de balsa e que uma embarcação transporte uma população equivalente à usuária de 300 

automóveis. 

É previsto que aproximadamente 1,5% do volume total a ser dragado, correspondendo a 

87.000 m3, será constituído por resíduos sólidos (lixo), que será transportado para a Central de 

Tratamento de Resíduos Santa Rosa – CTR Santa Rosa, no município de Seropédica.  

A entrada principal prevista para o CTR é pelo Arco Metropolitano, que está com suas obras 

atrasadas. Atualmente o acesso ao CTR Santa Rosa pode ser realizado por três vias: pela BR-

101, em Itaguaí, pela BR-465, em Seropédica ou pela RJ-125 (Estrada de Chaperó). Esta 

última permite o acesso direto à área, através da Estrada de Santa Rosa a uma distância 

aproximada de 10 km da sede do Município de Seropédica. 

 

 


