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Sumario 
Duas medidas devem sempre estar presentes ao se planejar o controle dos efeitos danosos das 

tempestades possíveis de ocorrer nas bacias contribuintes com destaques das que atravessam os 

trechos urbanizados. 

Constitui um erro pensar que atuar unicamente na redução dos valores de cheias que excedem a 

capacidade de confinamento de rede de drenagem das águas pluviais o problema fica resolvido. 

Não é verdade, nos desastres mais marcantes por seus efeitos arrasadores,  foi causa do 

agravamento a falta de proteção das encostas e demais áreas sujeitas a Erosão Transporte de 

Material Solido e Assoreamento. 

A abordagem simultânea desses dois componentes presentes na maioria dos desastres causados 

pelas tempestades devem merecer ainda mais atenção no caso de cidades como a do Rio de Janeiro 

especialmente cercada e entremeada por áreas montanhosas com farta cobertura vegetal e presença 

de solos coluviais de  estabilidade precária. 
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Vista 3D da Cabeceira da Bacia Hidrográfica do Rio Maracanã 
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Em 4 de janeiro de 1966 chuvas intensas causaram o deslizamento de um 

talude no trecho remanescente da Estrada Velha da Tijuca que barrou 

durante um certo tempo o leito do rio acumulando um volume de água até 

o galgamento, seguido de brecha e rompimento gerando uma enorme 

onda de translação que levou devastação e mortes na rua Conde de 

Bonfim. 

 

Lamentavelmente muito pouco foi concluído, para proteção de um 

desastre semelhante a esse no qual vidas foram perdidas, demandando 

providencias imediatas.  

 

Somente foram feitas a construção de duas pequenas barragens nas 

cabeceiras as quais se mostraram eficazes pois no ano seguinte março de 

1967 ocorreu uma tempestade pouco menor, mas as referidas barragens 

atenuaram os efeitos desastrosos.  

 

O poder público teve consciência de que precisaria de fazer algo mais, 

seja o desvio ou atenuação de cheias acima de certa magnitude.  

Teve inicio então o projeto e inicio da execução do Túnel Extravasor, que 

pouco depois foi interrompido,  



4 

O Titulo Túnel Extravasor não deve monopolizar as atenções a ponto 

de restringir a amplitude de visão que deve ser dedicada para se 

evitar a repetição do desastres como ocorreu.  

Foi o deslizamento de um talude o principal  componente indutor do 

agravamento da destruição registrada. 

Antes de  rever dimensionamentos cabe associar estabilização de 

taludes instáveis com a laminação do hidrograma de cheia 

esperada   



Erosão no Talvegue 

O deslizamento do talude 
causa obstrução  como uma 

barragem  durante a 
tempestade  a qual ao se 

romper forma uma onda de 
translação com grande 

poder de destruição 
Volume de água 

temporariamente retido 

Mecânica do que ocorreu desde cima 



Barragens espaçadas para controle da erosão constituem a 
medida adequada para proteção contra tais acidentes 
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Gabion formando uma das duas pequenas barragens 
construídas para controle da Erosão nas cabeceiras do 

Rio Maracanã  em 1967 



 

Foi o que se adotou nas cabeceiras do rio Maracanã 



Direção 
aproximada do 

Túnel 
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Delta 

Delta 

Delta 

Descargas de Fundo 
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Modelo do CHPAR 



São José do Vale do Rio Preto 
Onda de translação formada por rompimento de bloqueio repentino nas cabeceiras 
do rio. Foi um desastre devastador causando cerca de uma centena de mortes . Sendo 
um desastre mais recente os registros foram mais acessíveis servindo como referência 
considerando a semelhança com o ocorrido no Rio Maracanã guardadas as devidas 
proporções. 

Esta  foto durante a tempestade que assolou o Rio Preto é a que melhor demostra a 
magnitude que uma onda de translação pode representar em  poder devastador . 



Exemplo  do fenômeno desde seu ponto mais 

elevado 
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Ao atingir a parte baixa ocorre uma drástica mudança na declividade dos 

talvegues, característica das áreas planas ocupadas pela população, sendo 

ai onde os danos atingem maior gravidade 
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Evidentemente esses troncos não são oriundos das margens, é preciso ter 
havido um deslizamento de talude para que tal quantidade de material tenha 
sido originada de uma cunha de deslizamento na cabeceira  do Rio Preto.  



Analisando uma parte do projeto Conceptual do Túnel Extravasor  

contratado pela Sursan cabe destacar a laminação do pico do 

hidrograma de cheia (caso do rio Maracanã) 
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Maracanã 

Macacos 

Rainha 
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Hidrograma da Cheia do Projeto para a captação no rio Maracanã  

Desviados  ~ 70 m3/s          Limite à jusante ~ 20 m3/s 

Novo  Hidrograma que 
ultrapassa o ponto de 
captação do Túnel 
Extravasor 

20 m3/s 
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Hidrograma da Cheia do Projeto para a captação no rio Macacos 

Desviados  ~ 57 m3/s          Limite à jusante ~ 10 m3/s 
 

 

Novo  Hidrograma que 
ultrapassa o ponto de 
captação do Túnel 
Extravasor 

10 m3/s 
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Hidrograma da Cheia do Projeto para a captação no rio Rainha 

Desviados  ~ 20 m3/s          Limite à jusante ~ 10 m3/s 
 

Novo  Hidrograma que 
ultrapassa o ponto de 
captação do Tunel 
Extravasor 

10 m3/s 
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Observando o traçado aproximado do Túnel Extravasor. O escoamento 

nele será sempre no sentido NorteSul. Entretanto o deslocamento 

do eixo da tempestade é aleatório, podendo  , momentos antes da 

sua chegada,  ser feita previsão para orientar a regra de manobra 

criando volumes de espera nas captações seguintes a serem 
alcançadas pelo núcleo da tempestade.  

N 



Conclusões  
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Principais Medidas para reduzir o pico da cheia máxima prevista: 

 Desvios parciais para o mar (caso Túnel Extravasor) ou outra bacia; 

 Retardamento do caminhamento da cheia com reservatório e/ou 

 redução da velocidade do escoamento quando não causar transtorno 

 nos trechos de intervenção, é o caso de parques de recreação inundáveis. 

Principais Medidas para reduzir a erosão e sedimentação: 

 Práticas conservacionistas como terraceamentos e plantio nos taludes;     

 Estabilizações dos leitos com reduções da declividade; 

 Estabilizações e Drenagem para Proteção taludes; 

 Bacias e/ou dispositivos de retenção de sólidos. 

 

Reduzir a cheia máxima de um determinado valor definido. Quanto mais a partir 

de montante for feito, será obviamente mais benéfico.                                              

O Túnel Extravasor é essência dessa ideia. 

Do mesmo. modo que o controle da erosão, quanto mais para montante evoluir, 

mais abrangentes deverão ser os benefícios alcançados 

Estabilização das encostas da Bacia Contribuinte é essência dessa ideia.  
 

Finalmente, o que está em destaque constitui o plano do que deve ser 

feito em todas as bacias. 



 
 
 
 

Recomendações 
Prospectivamente o projeto conceptual conforme foi 

apresentado  deve ter seus estudos aprofundados 
avaliando a viabilidade Técnico-Econômica  das 

alternativas:  
1ª. Considerando ser essa a  primeira etapa de um 
projeto em que o Túnel Extravasor desvia parte das 

cheias dos Rios Macacos, Rainha e Maracanã; 
2ª. Adotando opção mais ambiciosa já contemplando 

a inclusão dos Rios Trapicheiro e Joana. 
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