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Manejo das águas urbanas: 
nova perspectiva para o 
Jockey Club Brasileiro

Resumo
Um dos maiores desafios atuais de grande parte das ci-
dades brasileiras é encontrar uma relação de equilíbrio 
com a natureza e suas dinâmicas. Não é raro nos dias 
de hoje se deparar com notícias reportando alagamen-
tos, enchentes e deslizamentos de terra decorrentes 
das chuvas, os quais provocam grandes prejuízos para 
o funcionamento das cidades. O espaço urbano sofre
cada vez mais intensamente as consequências de uma
infraestrutura cinza obsoleta e monofuncional, basea-
da em materiais poluentes e grandes áreas de super-
fícies impermeáveis. O estudo realizado neste trabalho
buscou entender os problemas presentes na região do
Jockey Club Brasileiro, na cidade do Rio de Janeiro, e
propor uma revitalização do espaço usando uma nova
infraestrutura, baseada na natureza, de forma a tornar
o espaço urbano mais resiliente e multifuncional.

Abstract
One of the biggest current challenges for most 

Brazilian cities is to find a balanced relationship 

with nature and its dynamics. It is not uncommon 

today to come across news reporting floods, 

landslides resulting from the rains, which caus-

es great damage to the functioning of the cities. 

Urban space is increasingly suffering from the 

consequences of an monofunctional and obsolete 

gray infrastructure, based on polluting materials 

and large areas of impermeable surfaces. The 

study carried out in this work, we sought to un-

derstand the problems faced in the nearby area 

of Jockey Club Brasileiro and propose a revital-

ization of the space using a new infrastructure, 

based on nature, in order to make the urban 

space more resilient and multifunctional.

Luiza Nogueira Cavalcanti; Bianca Dragoni Valente
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2 1. Introdução

A infraestrutura dos espaços urbanos, tanto bra-

sileiros quanto do resto do mundo, é caracterizada, 

principalmente, por extensas áreas impermeabiliza-

das, o que reduz a superfície de infiltração nas cida-

des. Essa infraestrutura foi implantada historicamen-

te sob uma lógica que negligencia e desconsidera os 

processos e dinâmicas naturais do meio ambiente. 

Tomemos como exemplo os rios; são inúmeros os 

que se encontram retificados, canalizados e poluídos 

nas cidades, resultado de uma lógica de infraestru-

tura que busca drenar essas águas de maneira que 

elas pouco interfiram no desenho urbano (Figura 1).

Dessa maneira, é possível perceber que essas 

águas foram tratadas como um problema, um obs-

táculo a ser retirado do desenho da cidade, sem que 

fosse compreendido o propósito de seu desenho na-

tural e a importância de suas margens. Tal postura 

tornou as cidades cada vez mais sensíveis e suscetí-

veis aos desastres naturais. 

Segundo a Organização das Nações Unidas 

(ONU), calcula-se uma perda de US$ 250 a US$ 300 

bilhões por ano com desastres naturais (BARBOSA, 

2015). O relatório The Human Cost of Disasters: an 

overview of the last 20 years aponta que, entre 

2000 e 2019, o número de ocorrências de inundações 

urbanas aumentou 234%, comparativamente ao pe-

ríodo de 1980 a 1999 (Figura 2). Nos últimos 20 anos, 

as inundações urbanas corresponderam a 44% dos 

eventos de desastres ocorridos em todo o mundo, 

afetando 1,65 bilhão de pessoas. 

A redução drástica das áreas de infiltração no 

espaço urbano faz com que as cidades estejam 

cada vez mais em desarmonia com o meio ambien-

te e, consequentemente, suscetíveis aos problemas 

provocados por intervenções urbanísticas monofun-

cionais. Além disso, toda essa infraestrutura cinza so-

mada ao enorme volume de poluição gerado pelas 

cidades, que emitem gases do efeito estufa, intensi-

fica o aquecimento global, influenciando e alterando 

o regime de chuvas, e agravando ainda mais essa

situação, haja vista que “[...] as tempestades estão

mais violentas, as secas, mais severas e os ciclones e

furacões menos piedosos.” (BARBOSA, 2015).

Segundo Campos  (2001), 

As enchentes em áreas urbanas vêm-se 

agravando gradativamente, em termos 

de magnitude e frequência, fruto de pro-

blemas inerentes à ocupação desordena-

da do espaço urbano e à ineficiência do 

sistema de drenagem. O sistema de uma 

bacia não é projetado para funcionar 

em dadas condições adversas, condições 

estas ditadas pelo aumento de vazões 

Figura 1 - Relação entre cobertura impermeabilizada e escoamento superficial

Fonte: The Federal Interagency Stream Restoration Working Group (1998, p.23)

determinado pela impermeabilização da 

bacia urbana, graças aos efeitos de sua 

ocupação, e pela presença de sedimen-

tos e detritos juntos às descargas líquidas. 

Este quadro torna-se ainda mais significan-

te quando é acionado ao escoamento não 

apenas os sedimentos oriundos da lava-

gem da própria bacia, mas também o lixo 

urbano. Esta combinação, da presença de 

sedimentos originados pela erosão do solo 

da bacia juntamente com o acréscimo de 

lixo, são fatores agravantes dos malefícios 

que as cheias urbanas causam à popula-

ção atingida. Perdas materiais e humana, 

assim como grandes prejuízos à comuni-

dade em geral, são acarretados pela pou-

ca capacidade do sistema de drenagem 

da bacia em escoar as águas superficiais 

estagnadas na planície urbana (apud DE 

BONIS, 2005, p.15-16).

Tais ações inadequadas perante o espaço verde 

trazem consequências e desencadeiam desastres. 

O Brasil, dentro da perspectiva mundial, é o nono 

entre os 10 países com maior número absoluto de 

pessoas afetadas por desastres dessa natureza. 

(CENTRE FOR RESEARCH ON THE EPIDEMIOLOGY 

OF DISASTERS, 2020). A partir de dados levantados 

pelo Emergency Events Database (2021), o principal 

Figura 2 - Comparativo entre o número total de desastres por tipo nos períodos de 1980 a 1999 e de 2000 a 2019 

Fonte: Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (2020, p.7)

tipo de desastre que afeta o país são as inundações, 

correspondentes a 71% dos eventos registrados en-

tre 2000 e 2018. O relatório apontou que, nesse mes-

mo período, as inundações provocaram um total de 

2.435 mortes, ou 88% das fatalidades geradas por 

desastres no país.

No caso do Estado do Rio de Janeiro, devido à 

formação geomorfológica fluminense, as construções 

que se encontram nas encostas são extremamente 

vulneráveis aos deslizamentos, principalmente em pe-

ríodos de forte chuva, uma vez que, para a instalação 

dessas construções, a cobertura vegetal foi retirada, 

deixando o solo exposto. Já a parte urbana localiza-

da nos vales, que, em tempos de chuva, serviria como 

espaço de acomodação da água excedente dos rios, 

sofre com a convergência das águas que descem 

dos morros. Todavia, devido à proximidade das cons-

truções em relação aos corpos hídricos, associada à 

canalização destes e à impermeabilização não só de 

suas margens, mas do espaço urbano como um todo, 

esse volume de água acaba provocando alagamen-

tos em inúmeros pontos da cidade.

Portanto, este artigo busca entender a relação 

da cidade com a água e suas consequências, pon-

tuar a importância das infraestruturas verdes e das 

Soluções baseadas na Natureza e analisar e dar 

soluções para melhorar essa relação. Para isso, foi 

utilizado como objeto de estudo a área do Jockey 

Club Brasileiro, localizado na Zona Sul da cidade do 
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2 Rio de Janeiro, que sofre constantemente com ala-

gamentos e inundações. O objetivo deste trabalho 

é propor soluções de infraestrutura verde que ame-

nizem esses impactos e também ofereçam serviços 

ecossistêmicos e espaços multifuncionais para o es-

paço urbano atual, tornando a cidade mais resiliente 

e propiciando mais equilíbrio com a natureza.

2. Materiais e métodos

2.1 Revisão bibliográfica

O termo “Soluções baseadas na Natureza (SbN)” 

é um conceito guarda-chuva que engloba diversas 

técnicas e soluções que visam restaurar e manejar 

os ecossistemas urbanos fortemente alterados. In-

fraestrutura verde, adaptação baseada em ecossis-

tema e desenvolvimento de baixo impacto (LID) são 

alguns exemplos de SbN.

A infraestrutura verde se popularizou diante da 

necessidade de trazer novas soluções para o plane-

jamento urbano, visto que as cidades altamente im-

permeabilizadas estão degradando cada vez mais o 

meio ambiente. Essa solução tem como objetivo criar 

um sistema socioecológico sistêmico, desenvolven-

do uma rede interligada de espaços multifuncionais 

vegetados e permeáveis. Além disso, busca recons-

truir e oferecer uma nova leitura da paisagem, bem 

como restabelecer os fluxos de biodiversidade, mi-

metizando a natureza e restaurando o ecossistema 

urbano. Ademais, para que haja maior interconexão 

e funcionalidade, a infraestrutura verde se baseia em 

seis sistemas interrelacionados: geológico, hidrológi-

co, biológico, social, circulatório e metabólico, de for-

ma a criar espaços com alto valor ecológico e social 

(HERZOG, 2013) (Figura 3).

As intervenções urbanas alteram de maneira 

acentuada o ciclo hidrológico e o funcionamento do 

fluxo da bacia hidrográfica. O uso de sistemas con-

vencionais de drenagem que visam apenas direcio-

nar a água o mais longe e rápido possível da cida-

de desestabiliza ainda mais os processos naturais, 

agravando os problemas de impermeabilização e, 

consequentemente, de inundações urbanas.

Figura 3 - Índice de dois fatores socioecológicos: valor ecológico e valor social dos espaços

Fonte: Adaptada pelas autoras de Herzog (2013, p.148)

Para Herzog (2013, apud FOLONI, 2017, p.2), a in-

fraestrutura verde “busca solucionar os problemas 

no local – na drenagem, no saneamento – mimeti-

zando a natureza ou exercendo a engenharia ‘suave’ 

[...], que trabalha com a paisagem e tira partido dela 

para soluções multifuncionais sustentáveis no longo 

prazo” (Figura 4). Seguindo a autora, o estudo pro-

posto neste artigo visa explorar e desfrutar os inú-

meros benefícios dessa infraestrutura, que possibilita 

mitigar as enchentes urbanas, pois trabalha com a 

captação, a retenção e o tratamento das águas su-

perficiais, além de reduzir a sobrecarga das galerias 

pluviais, uma vez que propicia uma redução na velo-

cidade de escoamento dessas águas.

Dessa forma, uma infraestrutura que aumenta a 

superfície infiltrante e que está intimamente relacio-

nada ao desenvolvimento de baixo impacto pode ser 

caracterizada como:

[...] uma gestão de águas pluviais com 

base ecológica, abordagem que favo-

rece a engenharia leve para gerenciar 

chuva no local por meio de uma rede 

de tratamento vegetado. O objetivo do 

LID é sustentar um regime hidrológico 

de pré-desenvolvimento do local usando 

técnicas de infiltração, filtragem, arma-

zenamento, e evaporação do escoamento 

de águas pluviais perto de sua fonte. Ao 

contrário da infraestrutura convencional 

“tubo-e-lagoa” que drena esse escoa-

mento para outro lugar através de tubos, 

bacias de captação, meios-fios e calhas, 

o LID trata o escoamento poluído por

meio de uma rede distribuída de pai-

sagens de tratamento. (UNIVERSITY OF 

ARKANSAS COMMUNITY DESIGN CEN-

TER, 2010, p. 22)

O desenvolvimento do projeto se baseou em in-

fraestruturas verdes abordadas no Low Impact De-

velopment Manual (2010) e por Herzog (2013). Tais 

infraestruturas visam manejar as águas urbanas da 

bacia estudada de forma a melhorar a qualidade da 

água e reduzir alagamentos e inundações. Assim, 

Figura 4 - Infraestrutura cinza e infraestrutura verde

Fonte: University of Arkansas Community Design Center (2010, p.17)
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2 consequentemente, haverá uma melhoria da quali-

dade de vida urbana, propiciada pela regulação do 

clima local e pelo aumento da biodiversidade.

2.2 Metodologia

Este artigo propõe dar um novo uso ao Hipódromo 

da Gávea, conhecido como Jockey Club Brasileiro, com 

base em pesquisa bibliográfica, na leitura altimétrica 

da região, no estudo da hidrografia local, na presença 

de massa vegetal, na permeabilidade do solo e no en-

tendimento do processo de ocupação do local. A partir 

desses dados, de pesquisas de campo, do levantamen-

to realizado e de entrevistas com moradores, trabalha-

dores e transeuntes, é possível fazer uma análise para 

entender os principais problemas da região. 

O trabalho buscou permear diferentes escalas 

urbanas, visando à criação de um espaço de qua-

lidade para a restauração do ecossistema degrada-

do, mitigando os efeitos das mudanças climáticas, 

melhorando a dinâmica das águas e propiciando 

segurança hídrica. Além disso, intenta promover 

melhorias na gestão das águas urbanas e criar um 

Quadro 1 - Infraestruturas azuis

Bacia de sedimentação
Detém e acomoda as águas e 
permite a infiltração no solo.

Piso permeável
Infiltra e filtra a água, reduz o 
escoamento superficial

Bacia de detenção
Depressão vegetada que 
retarda a entrada da água no 
sistema de drenagem e infiltra 
no solo.

Jardim de chuva
Retém e filtra a água superficial

Bacia de retenção
Acomoda o excesso de água 
do sistema de drenagem e 
ajuda na limpeza da água

Canteiro pluvial
Retém e filtra a água supercial, 
promove a infiltração da água no 
solo.

Biovaleta
Jardim linear que retém a 
água superficial e promove a 
filtragem inicial

Alagado construído
Acomoda a água e filtra a polui-
ção difusa.

Telhado verde
Cobertura vegetal sobre lajes 
que retém a água antes de en-
trar no sistema de drenagem

Fonte: Elaborado pelas autoras

espaço de lazer que conecte cidade e natureza, esti-

mulando seu uso pela população e promovendo uma 

maior conscientização ambiental.

2.3 Estudo de caso

O projeto consiste no desenvolvimento de um 

parque urbano ecológico no Jockey Club Brasileiro, 

localizado na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, 

na margem da Lagoa Rodrigo de Freitas (Figuras 5 e 

6). O objeto de estudo está inserido entre duas vias 

de grande importância, a Avenida Borges de Medei-

ros e a Rua Jardim Botânico, por onde circulam mais 

de 200 mil veículos por dia e que ligam o Centro à 

Zona Oeste da cidade (MIGUEZ, 2012). Essa região 

altamente adensada é constantemente afetada por 

grandes alagamentos e inundações que interferem 

no fluxo viário e no funcionamento da cidade.

2.3.1 Breve histórico da ocupação

Originalmente chamada pelos índios de Sacope-

napã, a Lagoa possuía um largo canal de comunica-

ção com o mar regido pela maré que tornava suas 

Figura 5 - Mapas do Estado e da cidade do Rio de Janeiro

Fonte: Elaborada pelas autoras

Figura 6 - Mapa da bacia da Lagoa Rodrigo de Freitas

Fonte: Adaptada pelas autoras
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2 águas salobras. Nos primórdios da fundação da ci-

dade do Rio de Janeiro, seu entorno era ocupado 

por engenhos de cana-de-açúcar. Desde o século 

XVI, há relatos de extravasamento das suas águas, 

o que gerava preocupações em relação às planta-

ções da região (CORREA, 2009). Com a chegada,

em 1808, da Coroa Portuguesa, que implantou a Fá-

brica Real de Pólvora e o Horto Imperial (futuro Jar-

dim Botânico) às margens da lagoa, já denominada

Lagoa Rodrigo de Freitas, a cidade foi estimulada a

crescer em direção aos bairros do Jardim Botânico

e da Gávea (GASPAR, 2015). No século XIX (Figura

7), com a decadência da cana-de-açúcar, os enge-

nhos foram fragmentados em diversas chácaras.

A chegada dos bondes intensificou o processo de

urbanização e o aumento de moradias na região,

até então ocupada por casas esparsas ao longo do

bairro Jardim Botânico (MIGUEZ, 2012).

A Lagoa Rodrigo de Freitas, que já registrava ex-

travasamentos, se tornou também um grande pro-

blema para a saúde pública. A partir de 1870, com 

o rápido aumento populacional, a infraestrutura não

acompanhou o ritmo da expansão urbana, provo-

cando o surgimento de favelas em suas margens

e, consequentemente, graves questões sanitárias.

Na primeira metade do século XX, com a explosão

das epidemias, os pântanos, brejos e lagoas foram

apontados como focos das doenças. Sendo assim,

era preciso aterrar todas as águas estagnadas.

(CORREA, 2009).

No início dos anos 1900, o prefeito Pereira Passos 

promoveu um plano de reforma urbana que, alinhando 

estética e higienização, visava sanear e aterrar parte 

da Lagoa, mirando o melhoramento da cidade. So-

mente por volta de 1920, com o projeto do engenheiro 

Saturnino de Brito, é que a Lagoa sofreu intensas mo-

dificações para permanecer salgada, reduzir a entrada 

de água doce e, assim, sanar o problema das doenças. 

Saturnino criou um sistema composto por dois 

canais e controlado por comportas. Um deles mar-

geia a Lagoa, e foi construído para recolher as águas 

dos rios dos Macacos, Cabeça e Rainha que desciam 

do Maciço da Tijuca, direcionando-as para o mar. 

Esse canal, denominado Canal do Jockey, juntamen-

te com uma comporta na foz do Rio dos Macacos, 

evitaria a formação das áreas pantanosas e o as-

soreamento do entorno da lagoa. O segundo canal, 

chamado de Jardim de Alá, regularia a conexão la-

goa-mar, controlando os extravasamentos da lagoa 

e equilibrando a troca de águas (CORREA, 2009).

De acordo com o historiador Maurício Santos 

(LUCENA, 2016), “os aterros nunca foram uma novi-

dade. Eles já aconteciam desde 1808. Nesse processo 

todo, mais da metade da Lagoa Rodrigo de Freitas 

foi aterrada.” No final do século XIX, durante esse 

processo de urbanização, diversos trechos nas mar-

gens da Lagoa foram aterrados, em parte como um 

reflexo do forte interesse imobiliário na construção 

de prédios residenciais. 

Nesse período, parte do aterramento da lagoa 

deu espaço para a implantação do Jockey Club 

Brasileiro, que sediava o turfe, esporte da alta so-

ciedade que estava no auge, valorizando a região. 

Após intensas alterações, em 1989, o espelho da la-

goa recebeu tombamento municipal, e, em 2000, foi 

tombada pela União. O espelho d'água da lagoa, que 

originalmente tinha 4,48 milhões de m2, foi reduzido 

à metade (Figura 8), ficando com aproximadamente 

2,30 milhões de m2 (GASPAR, 2015).

2.3.2 Caracterização da bacia hidrográfica

O Jockey Club Brasileiro, que ocupa cerca de 643 

mil m2, está inserido da bacia da Lagoa Rodrigo de 

Freitas, que drena as águas dos bairros Ipanema, La-

goa, Humaitá, Jardim Botânico e Gávea. No passado, 

grande parte da água drenada era oriunda das sub-

-bacias dos rios dos Macacos, Cabeça e Rainha, que

nascem na vertente sul do Maciço da Tijuca, conheci-

da como Serra da Carioca (NETO, 2003). Com o plano

de saneamento da região e a implantação do projeto

do Saturnino de Brito, os rios deixaram de desaguar

na Lagoa e foram direcionados para um canal arti-

ficial, o Canal da Avenida Visconde de Albuquerque,

que leva suas águas até o mar. A maré interfere nesse

canal, influenciando na intensificação das inundações

da área quando há elevadas precipitações.

O Rio dos Macacos, o principal corpo hídrico do 

sistema, nasce a aproximadamente 520 m de altitu-

de e possui 4,46 km de extensão e 9,07 km2 de área 

de drenagem. O Rio Cabeça é outro com grande 

Figura 7 - Planta do Distrito Federal de 1942

Fonte: Correa (2009, p.60)

Figura 8 - Mapa limite atual e original da Lagoa Rodrigo de Freitas 

Fonte: Correa (2009; p.287)
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2 contribuição para o sistema. Com 3,20 km de exten-

são, está praticamente todo canalizado, correndo 

por baixo da via e desaguando no canal da Aveni-

da Lineu de Paula Machado. O Rio Rainha, por sua 

vez, se conecta ao sistema pelo Canal do Jockey, 

que permite uma transposição de vazões entre as 

bacias; isto é, dependendo do nível d'água de cada 

rio, o Rio dos Macacos pode, por vezes, desaguar na 

Praia do Leblon, através do canal da Avenida Viscon-

de de Albuquerque, ou desaguar na Lagoa, junto ao 

Clube Naval Piraquê. A situação mais comum é o seu 

deságue na Praia do Leblon, já que em sua foz há 

uma comporta que permanece fechada durante a 

maior parte do tempo (MIGUEZ, 2012).

A bacia da Lagoa Rodrigo de Freitas conta com 

dois traços geomorfológicos distintos: o Maciço Cos-

teiro, que são as encostas por onde os rios descem, e 

a planície costeira, que são as baixadas entre o sopé 

do Maciço da Tijuca e o mar. A conexão entre a La-

goa e o mar é feita através de um canal artificial de 

800 metros de comprimento, conhecido como Canal 

do Jardim de Alá (NETO, 2003).

As cabeceiras dos rios que compõem a bacia da 

Lagoa encontram-se com áreas cobertas de floresta 

ombrófila densa protegidas pelo Parque Nacional da 

Floresta da Tijuca. Porém, seus baixos cursos passam 

por áreas altamente urbanizadas, impermeabilizadas 

e com pouca ou nenhuma cobertura vegetal. Apesar 

de serem considerados de pequena extensão, esses 

rios possuem grandes declividades a montante, que, 

juntamente com a intensa alteração das suas planí-

cies de inundação, provocam um rápido escoamento 

das águas para as partes baixas. Sem ter onde se in-

filtrar, as águas alagam a malha urbana da cidade, 

gerando grandes transtornos (COSTA, 1999). O tipo 

de formação característico do Maciço da Tijuca im-

Figura 9 - Mapa de localização do Jockey Club 

Fonte: Elaborada pelas autoras

Figura 10 - Mapa de análise da área estudada

Fonte: Elaborada pelas autoras

pede a circulação dos ventos úmidos vindos do mar, 

provocando chuvas orográficas, chuvas essas que 

respondem pelos altos números de precipitações 

nessas elevações. Essas chuvas também contribuem 

para o grande volume de água que chega na planície, 

aumentando o pico da vazão do rio e acelerando o 

processo de colapso da rede de drenagem urbana e 

o transbordamento dos rios (COSTA, 1999).

2.3.3 Análise e diagnóstico

A região possui uma grande oferta e fácil aces-

so ao transporte público, permitindo a conexão com 

outras áreas da cidade (Figuras 9 e 10). Porém, o hi-

pódromo, que hoje está subutilizado e abandonado, 

é uma infraestrutura de grande escala e robusta no 

meio da malha urbana da cidade. Ele torna o lugar 

inseguro, já que a calçada é estreita, e por todo o seu 

perímetro passam vias de intenso fluxo. Além disso, 

seu muro e os muros dos demais clubes privados da 

região tornam o entorno hostil aos pedestres que ali 

transitam, uma vez que não há atratividade nem per-

meabilidade física, o que obriga o pedestre a seguir 

em uma única direção.

A estrutura urbana da região, com intensa imper-

meabilização do solo, favorece o aumento do escoa-

mento superficial. Em épocas de chuvas intensas, a 

rede de drenagem subdimensionada colapsa, e as 

vias acabam servindo como rede complementar à 

rede de drenagem principal, interferindo no fluxo 

viário da cidade. O Jockey Club Brasileiro também 

acentua o processo de inundação, uma vez que seu 

muro funciona como um grande dique, provocando 

a estagnação das águas nas vias.

Apesar da vasta vegetação dos parques do en-

torno, a malha urbana dos arredores carece de ar-

borização, o que aumenta o volume de água superfi-

cial pela falta de permeabilidade do solo. Ademais, a 

fragmentação da mancha verde, devido à expansão 

da cidade, provoca a perda de hábitats da fauna 
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2 e flora local e, consequentemente, a perda de bio-

diversidade. Dentro do Jockey Club também apre-

senta-se uma baixa biodiversidade, com extensos 

gramados, sem estratificação vegetal, dificultando a 

infiltração da água no solo e reduzindo os serviços 

ecossistêmicos da região.

No hipódromo, grande parte das construções 

encontra-se ociosa, já que o esporte do turfe está 

em decadência. Algumas edificações foram revita-

lizadas para a instalação de restaurantes e outras 

ainda funcionam como moradia dos trabalhadores 

do hipódromo. Próximo ao Jockey há dois grandes 

parques de lazer: o Parque dos Patins e o Parque das 

Figueiras, onde há um intenso movimento de pes-

soas nos finais de semana.

No âmbito hidrológico, o Rio dos Macacos, prin-

cipal tributário da bacia da lagoa, é canalizado em 

grande parte da sua extensão, o que também reduz 

a infiltração da água no solo e, aliado à modificação 

da sua calha secundária, provoca o transbordamen-

to do corpo hídrico. Além disso, Lucas (2007) aponta 

que há diversas ligações clandestinas ao longo do rio 

que tornam a água poluída e imprópria para o con-

tato humano. Como os rios da bacia nascem no alto 

da Serra da Carioca, eles ficam suscetíveis às grandes 

 Tabela 1 - As dez maiores preciptações pluviométricas em 24 horas

ID Estação mm/24h Data Hora

104 Sumaté 360,2 06/04/2010 17:35

3 Rocinha 343,4 09/04/2019 15:00

28 Alto da Boa Vista 341,2 09/04/2019 16:15

17 Barra/Barrinha 335,2 09/04/2019 15:00

16 Jardim Botânico 334,4 09/04/2019 15:00

6 Copacabana 329,4 09/04/2019 15:30

1 Vidigal 312,2 09/04/2019 14:45

19 Barra/Riocentro 311,4 09/04/2019 15:00

18 Jacarepaguá/Cidade de Deus 289,6 09/04/2019 16:00

33 Tijuca/Muda 286,0 26/04/2011 19:30

Fonte: Alerta Rio (2021)

chuvas orográficas que precipitam no Maciço da Ti-

juca. Essas águas chegam rapidamente à parte mais 

baixa da bacia, no cruzamento da Rua Pacheco Leão 

com a Rua Jardim Botânico, ao lado do Jockey Club.

De acordo com Miguez (2012), as chuvas, a fal-

ta de permeabilidade e o subdimensionamento do 

sistema de drenagem urbana da região provocam 

grandes alagamentos. A partir do estudo de Miguez, 

foi possível dimensionar o tamanho das manchas de 

alagamento no mapa da Figura 11.

Portanto, é possível utilizar o espaço que hoje 

se encontra subutilizado para acomodar e tratar as 

águas e devolvê-las para a lagoa, contribuindo para 

a melhoria da qualidade das águas urbanas. A solu-

ção também permite criar pontos de recolhimento 

de águas superficiais, aumentar a permeabilidade 

física do entorno, dar novos usos às construções 

existentes e aumentar a massa vegetal e a permea-

bilidade do solo, criando um espaço multiescalar e 

multifuncional com alto valor ecológico e social.

3. Resultados e discussão

O trabalho desenvolvido neste artigo consiste em

uma proposta de intenções para minimizar os efeitos 
Figura 11 - Manchas de inundações a partir da simulação de cheia na atual condição da bacia 
Fonte: Adaptada pelas autoras de Miguez (2012)

das enchentes e alagamentos na região do Jardim 

Botânico a partir da análise do local. O Jockey Club 

Brasileiro, que está inserido nessa região, contribui 

para a acentuação do problema, logo, foi usado 

seu espaço para propor um parque urbano ecológi-

co que visa manejar as águas da bacia da região e 

acomodar seu excedente, mitigando os problemas e 

reduzindo os danos à infraestrutura da cidade.

3.1 Diretrizes

O projeto visa a uma intervenção dentro do Joc-

key Club Brasileiro, mas é de extrema importância 

o entendimento do funcionamento de toda a bacia.

Logo, é preciso também indicar possíveis interven-

ções a montante da bacia e ao longo dos rios, para

que se possa reduzir e tratar parte do volume de

água que desce do Maciço da Tijuca. Além disso, ao

longo dos canais de drenagem, propõe-se aumentar

a área de infiltração das margens com uso de técni-

cas de bioengenharia, através de gabião e enroca-

mento, e de jardins flutuantes para ajudar a tratar a 

água do sistema. Dessa maneira, cria-se um parque 

urbano ecológico que irá conectar a malha urba-

na e as manchas verdes. O sistema de tratamento 

proposto dentro do Jockey irá recolher e tratar as 

águas dos rios dos Macacos e Cabeça, desaguando-

-as na lagoa, próximo ao Lagoon. O Canal da Aveni-

da Visconde de Albuquerque servirá apenas como

um ladrão do novo sistema de manejo de água se o

sistema colapsar.

3.2 O sistema de águas

O projeto propõe o tratamento das águas fluviais e 

pluviais da região (Figura 13). A água com poluição 

difusa é recolhida da bacia do Rio dos Macacos e 

Rio Cabeça, entra no parque e passa por um sistema 
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Figura 12 -Mapa diretrizes da área estudada 
Fonte: Elaborada pelas autoras

Figura 13 -Mapa de projeto do Jockey Club 
Fonte: Elaborada pelas autoras

Figura 14 - Corte esquemático e perspectiva do sistema de fitorremediação
Fonte: Elaborada pelas autoras

de alagados construídos com fitorremediação 

de técnicas combinadas (SILVA, 2014). A partir da 

topografia, foram criadas lagoas de detenção e 

retenção para acomodar as águas dos rios. Ao longo 

de toda a malha viária do recorte, propõe-se canteiros 

pluviais e biovaletas vegetadas para onde as águas 

superficiais, que inicialmente ficavam concentradas 

nas vias urbanas, serão direcionadas para infiltrar 

no solo e serem levadas para jardins de chuva e, 

posteriormente, para as lagoas principais do sistema.

A água que desce das encostas do Maciço da Ti-

juca entra no parque e passa por um gradeamento, 

onde ficam retidos os resíduos sólidos, como o lixo 

urbano que é jogado irregularmente nas águas. De-

pois, segue por uma bacia de sedimentação, a fim 

de decantar partículas menores de resíduos. Pos-

teriormente, as águas passam por duas bacias de 

wetlands de fluxo horizontal, (alagados construídos) 

compostos por diferentes camadas de solo, com vá-

rias granulometrias, a fim de promover o tratamento 

mecânico, físico-químico e microbiológico. A água é 

direcionada para córregos com meandros, aumen-

tando seu tempo dentro do sistema. Esses córregos 

possuem quedas d’água para ajudar na aeração 

da água, remoção de fósforo, nitrogênio, demanda 

química de oxigênio (DQO) e demanda bioquímica 

de oxigênio (DBO) (SILVA, 2017). A terceira bacia do 

sistema é uma grande bacia de detenção que visa 

à exposição da água à luz solar, à detenção e à in-

filtração da água no solo. Além disso, essa bacia é 

composta por ilhas flutuantes que ajudam na redu-

ção de fósforo, nitrogênio, DQO e DBO. Por fim, a 

última bacia do sistema é voltada para acomodar 

e infiltrar parte da água do sistema. Ela conta com 

ilhas plantadas que criam nichos ecológicos de pre-

servação da fauna e flora nativa.
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2 O sistema de fitorremediação (Figura 14) propõe 

margens alagáveis ao longo do percurso da água 

que permitem o extravasamento das bacias, retendo 

a água dentro do parque. As margens possuem dois 

níveis de transbordamento, para períodos de chuvas 

intermediárias e períodos de chuvas intensas. A saída 

para o canal da Avenida Visconde de Albuquerque teria 

uma soleira que impediria que a água do Rio Rainha 

entrasse nesse novo sistema, mas funcionaria como 

um ladrão, permitindo que a água do parque transpas-

sasse para aquele canal, se necessário (Figura 15).

3.3 A estrutura viária

De acordo com o projeto, a estrutura viária exis-

tente no Jockey Club será mantida, enquanto a re-

moção de trechos do muro criaria aberturas e uma 

maior conexão do parque com o entorno (Figura 16). 

Os estacionamentos serão revitalizados e servirão 

como bacias de retenção em momentos de grandes 

chuvas, além de contar com um piso permeável. As 

ruas dentro do parque serão todas pensadas para 

o pedestre: ficarão no mesmo nível das calçadas e

serão equipadas com pavimentos permeáveis, can-

teiros pluviais e jardins de chuva (Figura 17).

A relação entre o parque e a cidade também foi 

reformulada. Apesar de o muro do Jockey estar in-

serido em uma questão de tombamento, é interes-

sante propor uma revisão para a melhoria do lugar. 

Para isso propõe-se a retirada de parte do muro, 

para permitir uma maior conexão entre o parque e 

Figura 15 -Esquema de transbordamentos das bacias do projeto
Fonte: Elaborada pelas autoras

a cidade. A Rua General Garzon, originalmente, era 

composta por três vias e o canal do Rio dos Maca-

cos. A proposta é retirar a via próxima ao muro do 

Jockey para requalificar a margem do rio com ga-

bião e criar um boulevard peatonal e uma ciclovia 

junto aos novos pontos de comércio.

Na proposta, a estrutura viária da Avenida Borges 

de Medeiros foi mantida devido à sua importância 

para o funcionamento da cidade, mas teve seus espa-

ços requalificados. No canteiro central, que funcionava 

como estacionamento, propõe-se uma biovaleta vege-

tada, que irá acomodar as águas superficiais, tratá-las 

e direcioná-las para dentro do Jockey. Com a retirada 

do muro do Jockey, a calçada seria reestruturada com 

canteiros pluviais, calçada com piso permeável, biova-

leta e ciclovia (Figura 19).

3.4 A estrutura social

As atividades com cavalos serão suspensas, e as 

baias, requalificadas. As edificações serão voltadas 

para uso comercial e de habitação, mantendo os mora-

dores do local. Os espaços comerciais serão de proprie-

dade do parque, sendo o aluguel do espaço usado na 

manutenção e em investimentos na nova infraestrutura 

proposta. As tribunas serão mantidas como arquiban-

cadas para shows e eventos. A parte interna das tribu-

nas será voltada para um museu da memória do local.

O projeto visa tornar o desenho original das 

pistas do Jockey, no caminho principal do parque, 

como memória do local, além de contar com trilhas 

Figura 16 -Mapa de proposta de manchas verdes
Fonte: Elaborada pelas autoras

Figura 17 - Corte proposta para as ruas internas do parque 
Fonte: Elaborada pelas autoras
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Figura 18 -Perspectiva de proposta para Rua General Garzon 
Fonte: Elaborada pelas autoras

Figura 19 - Corte da proposta para a Avenida Borges de Medeiros 
Fonte: Elaborada pelas autoras

Figura 20 -Corte esquemático do sistema de fitorremediação proposto com plantas sugeridas para o funcionamento do projeto 
Fonte: Elaborada pelas autoras

no sub-bosque, novas rotas de ciclovia e espaços de 

convivência, como praças, jardins temáticos, qua-

dras, polo gastronômico e playgrounds.

3.5 As áreas verdes

No âmbito ecológico, o projeto propõe o uso de 

espécies nativas da Mata Atlântica e apresenta três es-

calas de vegetação de acordo com os estratos vegeta-

tivos: Floresta densa, Bosque e Sub-bosque. A Floresta 

densa será composta pelos estratos herbáceo, arbus-

tivo e arbóreo, a fim de criar nichos ecológicos para a 

restauração da biodiversidade local sem contato hu-

mano. O Bosque, composto pelos estratos herbáceo e 

arbóreo, estimulará o contato da população com a na-

tureza, através de trilhas e espaços temáticos como o 

Pomar de Mata Atlântica e o Jardim Zen. Já o Sub-bos-

que vai ser composto apenas por árvores, e seus es-

paços estimularão a permanência da população. Com 

a implantação dessa massa vegetal, a permeabilidade 

do solo aumentará, ao passo que a poluição sonora 

e a sensação de ilha de calor diminuirão, tornando o 

espaço mais agradável.

O projeto prevê etapas de faseamento da ve-

getação, com a escolha, no primeiro momento, de 

espécies mais resistentes e de rápido crescimento, 

para, depois, as espécies secundárias serem inse-

ridas, aumentando a diversidade do ecossistema, 

até que, futuramente, espécies mais sensíveis e com 

grande importância ecológica possam também fa-

zer parte do meio. O uso de espécies nativas permiti-

rá a recuperação do ecossistema local, aumentando 

a biodiversidade da região. Além disso, conectará as 

manchas verdes urbanas existentes, facilitando a cir-

culação da fauna nativa. 

O sistema de fitorremediação conta com qua-

tro bacias de tratamento, além da zona de amorte-

cimento da entrada do parque. Nas primeiras duas 

bacias, serão inseridas macrófitas emergentes 

como a Pontederia cordata e a Thalia geniculata, 

que irão fazer o tratamento mecânico, físico-quí-

mico e microbiológico. No alagado construído com 

ilhas flutuantes, além de macrófitas emergentes 

como Typha latifolia próximo às margens e ma-

crófitas fixas submersas para oxigenar a água, ha-

verá macrófitas flutuantes como Eichornia crassi-

pes. A lagoa plantada, além de espécies nativas da 

Mata Atlântica resistentes a alagamentos nas ilhas 

flutuantes, terá macrófitas emergentes e macrófi-

tas fixas submersas, como a Egéria sp e a Elodea 

canadensis (Figura 20). 
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2 4. Conclusão e recomendação

Este artigo procurou explicitar os benefícios e a im-

portância da implementação da infraestrutura verde e 

das Soluções baseadas na Natureza nos espaços ur-

banos, inclusive propondo uma intervenção no Jockey 

Club Brasileiro, visando solucionar os problemas que a 

área enfrenta, principalmente, com alagamentos.

Para efeitos de comparação, de acordo com o 

Business Times, o Bishan Park, um dos maiores par-

ques em Cingapura, que renaturalizou o Rio Kallang 

para reduzir os alagamentos da região, custou US$ 

8,5 milhões, cerca de R$ 45 milhões. Para solucio-

nar o problema das enchentes na Grande Tijuca, “o 

custo final dos três reservatórios e do desvio do Rio 

Joana será de R$ 460 milhões, um valor 48% acima 

dos R$ 310 milhões estimados inicialmente [...]”, se-

gundo a Associação de Dirigentes de Empresas do 

Mercado Imobiliário.

Dessa forma, fica claro que implementar Soluções 

baseadas na Natureza é uma medida muito mais in-

teligente a médio e longo prazo. E não só pelo custo 

financeiro – cerca de 10% do custo de soluções de in-

fraestrutura cinza tradicionais. Além de serem mais 

eficientes na solução dos problemas, as SbN trazem 

inúmeros serviços ecossistêmicos para o ambiente ur-

bano e aumentam a biodiversidade e as áreas verdes, 

melhorando a qualidade de vida da população.
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