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RESUMO: No verão carioca são muito comuns pancadas de chuvas intensas nos fins de tarde, 
as quais acabam causando inundações e, como consequência, desordem na cidade. Com o 
passar dos anos, esse tipo de evento tem aumentado e se agravado de forma severa. O bairro 
que apresenta uma das situações mais caóticas é a Praça da Bandeira, incluso na sub-bacia 
Hidrográfica do Canal do Mangue, conhecido por suas enchentes históricas, registradas desde 
o século XVIII.  A Praça da Bandeira, com cerca de 9 mil moradores, localiza-se entre a Baía 
de Guanabara e o Maciço da Tijuca, uma área caracterizada por um grande número de 
drenagens originalmente meandrantes, ou seja, uma planície colúvio-alúvio-marinha, repleta de 
argilas e areia. A proximidade entre o mar e as montanhas graníticas formam um cenário bem 
peculiar, fazendo com que as bacias sedimentares da cidade do Rio de Janeiro recebam altas 
taxas de sedimentos e e água. A urbanização desordenada e canalização de rios com grande 
volume de água, como o Canal do Mangue e o Rio Maracanã e o aterramento das regiões 
litorâneas, agravaram a situação local, promovendo danos à população que habita densamente 
o entorno daquela localidade.  A partir de levantamento de dados, desenvolveu-se uma série 
de classificações, tais como a periculosidade e o risco para a população de cada parte da 
região, classificação das drenagens, altitudes e geomorfologia. E, ainda, foram realizados 
análises e estudo de viabilidade de como é possível reverter ou amenizar esse problema, com 
a possibilidade de gerar bem-estar social, visando evitar danos às pessoas e à cidade, 
problemas de saúde pública e até óbitos. Para reverter a situação são fundamentais ações 
governamentais voltadas para conscientização da população, a fim de evitar o descarte 
indevido de lixo, ordenamento da urbanização e redução/cessação do desmatamento. As 
situações citadas causam elevados níveis de erosão e mais obras de infraestrutura, tais como 
os piscinões feitos pelos bairros da Tijuca e Praça da Bandeira e melhor canalização das 
drenagens são necessários. Além disso, projetos de reflorestamento e recuperação de águas 
pluviais acrescentariam um peso maior à melhora da atual situação dessa parte da Cidade do 
Rio de Janeiro. 
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