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“Não sou apenas objeto da história, 
 mas seu sujeito igualmente” 

 
Paulo Freire 

Resumo 
 

 Apesar de reconhecer a importância dos recursos hídricos para sua 
sobrevivência, a humanidade freqüentemente se aproveitou dos benefícios gerados pela 
presença de águas fluviais sem a devida preocupação com a preservação de sua 
qualidade. Especialmente nas áreas urbano-industriais, a expansão das atividades 
antrópicas acaba gradualmente acarretando diversas mudanças na dinâmica e 
configuração das bacias de drenagem, tais como o aumento das áreas impermeáveis, 
canalização e retilinização dos canais, assoreamento, poluição da água etc. (CUNHA, 
2003). Assim, as conseqüências das diversas mudanças realizadas ao longo dos rios são 
percebidas com maior intensidade, devido à sua influência na sociedade, tais como a 
escassez dos recursos hídricos, enchentes, doenças etc. Nesse contexto, o presente 
trabalho tem como objetivo apontar os fatores atuantes na bacia hidrográfica do rio 
Imboaçu, São Gonçalo – RJ – Brasil, a fim de sistematizar conhecimentos sobre as 
pequenas bacias hidrográficas contribuintes da Baía de Guanabara. O trabalho pretende 
ainda contribuir para um melhor entendimento da dinâmica fluvial de rios alterados pela 
expansão urbana a partir de levantamentos de informações e trabalhos de campo 
realizados pelos alunos de graduação em Licenciatura Plena em Geografia da FFP – 
UERJ. Os levantamentos de campo foram realizados analisando alguns trechos do 
percurso do Rio Imboaçu, buscando potencialidades e problemas que poderiam ser 
identificados. Este trabalho vem, ainda, como uma proposta pedagógica de, trabalhando 
juntamente com os futuros professores (graduandos), buscar a relevância do 
entendimento acerca das bacias hidrográficas na vida de seus futuros educandos, sendo 
este um dos elementos do lugar em que vivem. É de extrema importância o estudo 
acerca dos processos fluviais, já que a sociedade é quem tem sido influenciada 
diretamente pelas conseqüências das transformações das redes de drenagem, 
principalmente em áreas urbanas. Parece-nos fundamental atrair futuros professores 
para a importância da dinâmica fluvial em áreas urbanizadas e seus impactos para as 
comunidades que habitam as planícies de inundação deste rio, para que os mesmos 
venham a atuar futuramente alertando comunidades e futuros educandos sobre os riscos 
da falta de preservação dos rios, atrelada a uma compreensão das dinâmicas sócios 
espaciais existentes no local, identificando os agentes que atuam nesse processo, como 
aponta CARLOS (2003), propondo soluções para minimizar os impactos negativos às 
comunidades que vivem nessas áreas. Destacamos, portanto, a importância de trabalhar 
junto à população, esclarecendo, basicamente, sobre os mecanismos da dinâmica fluvial 
e suas conseqüências para a comunidade. Ações que podem ser realizadas, como evitar 
jogar lixo, esgoto e entulho nas margens dos rios são ações que, embora dentro de todo 
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um conjunto complexo de possíveis soluções em uma escala local, poderiam se mostrar 
efetivos, mas sempre considerando reflexões sobre a bacia de drenagem enquanto 
unidade de gestão, numa perspectiva sistêmica. Nesse contexto, emerge a importância 
de se trabalhar com a questão ambiental nas escolas locais, onde se situam boa parte de 
pertencentes a famílias afetadas pelos eventos extremos de drenagem, abordando os 
problemas intrínsecos à sua realidade, se utilizando de suas experiências para, além de 
incitar os educandos a uma reflexão, como nos sugere FREIRE (1996), auxiliar em 
soluções possíveis. Assim, a importância das atividades desempenhadas pelo professor 
se reafirma junto à sociedade como agente promovedor de uma educação sócio-
ambiental efetiva, que considere posturas e práticas que possam ser tomadas por todos 
os membros da sociedade e, mais diretamente, por seus educandos, buscando não só a 
compreensão de todo um processo de segregação espacial, políticas públicas 
ineficientes, mas suas conseqüências, na tentativa de minimizar os impactos do atual 
quadro de degradação ambiental, mais precisamente no que tange às bacias 
hidrográficas. 
 

1 . Breve histórico do rio Imboaçu 
 

 A bacia do rio Imboaçu, localizado no município de São Gonçalo – RJ – Brasil, 
é representativa das condições gerais de degradação das bacias hidrográficas na Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro, que sofrem com a ocorrência de processos como 
assoreamento, canalização, retilinização. Enfim, diversas maneiras de tratamento dos 
recursos hídricos fluviais no Brasil. Em São Gonçalo, o rio Imboaçu possui relevante 
papel histórico, pois foi ao longo de suas margens que deu início o processo de 
desenvolvimento dessa cidade. Nessa época, o rio era navegável e, desde o século XIX 
a população utilizava suas águas para, dentre outras coisas, escoamento da produção 
agrícola, abastecimento hídrico, pesca, recreação e lazer etc. Com a aceleração da 
expansão urbana, principalmente entre as décadas de 1960 e 1980, a necessidade de 
adquirir novos espaços para edificações e, por conseguinte, para a realização de obras 
de infra-estrutura levou a uma série de alterações na fisiografia do rio Imboaçu, sendo 
realizadas obras de canalização, retilinização, colocação de manilhas, construção de 
pontes e travessias sobre o canal, que sofreu uma significativa descaracterização. Tais 
impactos ainda foram agravados pela devastação da vegetação ciliar, deposição de 
aterros nas margens do rio (muitas vezes para a construção de residências), lançamento 
de esgoto, lixo etc. Freqüentemente tais intervenções foram realizadas pelo próprio 
poder público ou, pelo menos, com sua tolerância ou consentimento, ocasionadas 
principalmente pela ausência de serviços públicos de higiene básica e de saúde pública, 
como a coleta regular de lixo, por exemplo. 
 Nesse sentido, é de extrema importância o estudo acerca dos processos fluviais, 
já que a sociedade é quem tem sido influenciada diretamente pelas conseqüências das 
transformações nas redes de drenagem, principalmente em áreas urbanas. É necessário 
propor medidas de atuação em todas as esferas, não só pelos órgãos públicos 
responsáveis pela manutenção dos recursos hídricos, mas também junto às 
comunidades, visando alertar a população acerca das formas de conservação dos rios, na 
tentativa de minimizar os impactos da ocorrência de eventos extremos de drenagem. 
Assim, os professores de Geografia, trabalhando junto à educação ambiental, se tornam 
fundamentais no esclarecimento das comunidades mais afetadas por estes processos. 
 Neste trabalho foram realizados levantamentos em campo ao longo da bacia do 
rio Imboaçu (Figura 1) a fim de definir os principais agentes e processos de degradação 
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atuantes, para, num momento seguinte, refletir sobre as formas de atuação para a 
tentativa de minimização desses processos. 

 
2 . Caracterização da área 

 

 
Figura 1 – Delimitação da bacia do Rio Imboaçu 

Fonte: Google Maps (modificado) 
 

 Alguns processos foram identificados ao longo da realização dos trabalhos de 
campo, sendo mapeados e subdivididos em três setores, com o objetivo de permitir 
melhor visualização dos processos atuantes, com vistas a uma compreensão sistêmica.  
 

2 . 1 . Primeiro Setor – Praça do Zé Garoto – Centro de São Gonçalo - RJ 
 

 
Figura 2 – Delimitação da bacia do rio Imboaçu, 
em vermelho, e delimitação do trecho estudado 

em preto. 
Fonte: Google Maps (modificado) 

 
Nesse setor pode-se observar algumas obras de retilinização, em grande parte 

devido à ocupação de suas margens por estabelecimentos comerciais e de serviços. É 
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possível ainda perceber o alto nível de impermeabilização devido ao concretamento das 
margens, inibindo a infiltração e percolação da água e acarretando um escoamento 
superficial mais veloz. 

 

 
Figura 3 – Trecho retilinizado e concretado, 
com lançamento de água poluída por um 
sistema de canalização. 
Foto: Núbia Armond 

 
É verificado, nesse trecho, o lançamento de lixo e água sem tratamento, no qual 

até mesmo os estabelecimentos de saúde e educacionais agravam o quadro de poluição. 
Nesse caso, a vegetação no rio auxilia na retenção dos dejetos, contribuindo para o 
processo de assoreamento. 

 
2 . 2 . Segundo setor – Rua Luiz Pereira dos Santos - Boaçu 

 

 
Figura 4 – Delimitação da bacia do rio Imboaçu 
e delimitação do trecho estudado, em preto. 

Fonte: Google Maps (modificado) 
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Este trecho foi considerado um dos mais críticos em toda a bacia, sobretudo 
devido à ocorrência de enchentes. Relatos feitos pelos funcionários de uma das escolas 
próximas, a Escola Municipal Valéria de Mattos Fontes (Rua Imboaçu, 301, Boaçu, São 
Gonçalo) apontaram que a escola tem sofrido danos constantes devido às enchentes. 
Uma das soluções encontradas pelo estabelecimento de ensino foi a adaptação dos 
móveis da instituição, recolocados em uma altura maior para evitar as perdas materiais. 

Neste local, o quadro de enchentes é agravado pelo grande acúmulo de lixo 
devido à presença de uma ponte próxima ao nível da água do rio, o que leva a retenção 
de lixo, animais mortos em decomposição e intensificação do assoreamento do rio. 

Ainda segundo relatos, a dragagem do rio é feita de forma esporádica. As 
comunidades locais e situadas à montante jogam lixo, causando sérios prejuízos. Foi 
relatada, também, a presença de fauna nociva, como ratos, caramujos africanos e outros 
vetores de doenças. 

 

 
Figura 5 – Acúmulo de lixo sob a ponte, nas proximidades da Escola 
Municipal Valéria de Mattos Fontes. No local foram constatados que, 
dentre outros materiais, existiam também animais mortos em 
decomposição. 
Foto: Felipe Saraiva. 

 
A degradação das margens também se dá pelo desmatamento da vegetação 

ciliar, agravando o processo de erosão linear, já que o solo se encontra desprotegido, 
sujeito a significativos e efetivos processos erosivos causados pela ação das chuvas, por 
exemplo.  
 Esta parte do rio se encontra próxima a um conjunto habitacional, que também 
sofre com as conseqüências da poluição e das enchentes, apesar de seus moradores 
também serem agentes poluidores, contribuindo para o agravamento de tais processos. 
 

 
2 . 3 . Terceiro Setor – Próximo à BR-101 – Boaçu – São Gonçalo 

 
 Neste ponto podemos perceber que a vegetação marginal se encontra mais 
preservada, com a existência de manguezal próximo à foz do rio, sujeito à oscilação de 
marés. Este importante ecossistema auxilia na retenção de sedimentos e na reprodução 
da fauna endêmica, explorada pela comunidade pesqueira local como forma de 
subsistência. 
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Figura 6 – Delimitação da bacia do rio Imboaçu 
e delimitação do trecho estudado, em preto. 

Fonte: Google Maps (modificado) 
  

Devido à falta de saneamento básico, o esgoto local é lançado diretamente no 
rio, sem qualquer tipo de tratamento, contribuindo para a poluição da Baía de 
Guanabara, mesmo com o investimento por parte do poder público para a instalação de 
uma Estação de Tratamento de Esgotos próximo ao local, que se encontra inativa. 

 

 
Figura 7 – O rio, com a vegetação ciliar 

consideravelmente preservada, e ao fundo (à esquerda) a 
Estação de Tratamento de Esgoto, inativa. 

Foto: Felipe Saraiva. 
 
 Tendo observado uma série de fatores de degradação atuantes no curso do rio 
Imboaçu, torna-se fundamental não só a reflexão sobre esse tipo de dinâmica quanto as 
formas de atuação, visando evitar que tais processos continuem ocorrendo nos cursos 
d’água, principalmente em áreas urbanas. Sendo assim, a Geografia e a sua contribuição 
à Educação Ambiental, neste trabalho pensado através dos problemas dos recursos 
hídricos, são imprescindíveis para a realização de uma efetiva mudança nas formas de 
ação da sociedade, em suas várias esferas. 
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3 . Geografia e Educação ambiental 
 

 A questão ambiental, tão falada principalmente a partir do período pós-guerra, 
no qual houve a identificação dos impactos da destruição da Segunda Guerra Mundial, 
teve seu apogeu por volta dos anos 60 e 70 e sua influência no campo científico, 
causada por diversos movimentos ecológicos, naturalistas entre outros, também foi 
significativa no que tange à Geografia (MENDONÇA, 2005). Posteriormente, com a 
explosão demográfica (também ocorrida, sobretudo nos anos 60 e 70), o meio ambiente 
sofreu fortes impactos, principalmente com o crescimento dos grandes centros urbanos, 
geralmente o lócus da degradação de recursos naturais, principalmente os recursos 
hídricos, que sofrem cotidianamente processos de agressão à suas dinâmicas. Tendo em 
vista os crescentes processos decorrentes da poluição hídrica fluvial e suas 
conseqüências, se torna iminente a necessidade de uma atuação mais efetiva junto à 
sociedade para que essa possa não somente reivindicar seus direitos frente ao poder 
público, compreendendo as formas de organização e de transformação dos agentes 
capitalistas na (re) produção do espaço, mas também entendendo o seu papel enquanto 
sujeito na ocorrência de mazelas conseqüentes do mau uso dos cursos d’água. Assim, 
cabe à Geografia, num âmbito que englobe tanto os aspectos naturais quanto os sociais, 
refletir sobre a problemática dos recursos hídricos numa perspectiva mais abrangente, 
agindo tanto no entendimento acerca da fisiografia dos rios quanto nas formas de 
exploração dos mesmos, possibilitando constatar a partir dos problemas decorrentes do 
mau uso dos recursos hídricos que é necessária a intervenção na sociedade visando 
mudanças efetivas na utilização dos rios. Nesse sentido, emerge a contribuição dos 
conhecimentos advindos da Geografia à Educação Ambiental, campo esse 
multidisciplinar que tem como objetivo, além de despertar posturas críticas e efetivas 
quanto à forma de organização da sociedade, no sentido da ação e da cobrança de uma 
condição digna de sobrevivência, alertar também quanto a atividades, essas realizadas 
pela própria sociedade civil, e que por vezes causam prejuízos tanto na esfera da 
alteração e degradação dos canais fluviais quanto nas conseqüências disso, que afetam 
sobremaneira os residentes em áreas de risco.  
 Nesse sentido, GUIMARÃES (2006) nos auxilia na reflexão, quando afirma que  
 

“... acredito que conhecermos as origens causadoras dos 
problemas ambientais, essas nem tão claramente desveladas no 
processo educativo que prevalece, é um primeiro passo para 
percebermos que esses problemas não são frutos de uma 
evolução natural da dinâmica do meio ambiente, mas 
conseqüências de uma intervenção antrópica 1sobre o meio” (p. 
16) (grifo dos autores) 
 

 É absolutamente relevante o papel do professor no alerta a seus educandos 
através de esclarecimentos sobre eventos de drenagem, dinâmica fluvial e 
conseqüências das ações poluentes exercidas sobre o rio, que causam diversos 
problemas não só à dinâmica fluvial, mas a suas próprias vidas em risco.  

É necessário que a sociedade, buscando minimizar os efeitos causados pelos 
eventos de drenagem, se preocupe com a manutenção e preservação dos cursos d’água, 
buscando a preservação do meio em que vivem. Para isso, compreende-se que a atuação 

                                                 
1 Intervenção (ou ação) antrópica aqui compreendida não enquanto a ação de um ser humano qualquer 
agindo sobre um lugar qualquer, mas como sujeito que produz e reproduz o espaço de acordo com os 
interesses de seu grupo social, classe social etc. 
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da escola, em conjunto com seus profissionais, principalmente os professores, deverá 
contribuir significativamente para a propagação de referenciais educacionais de 
preservação ambiental. Atitudes como evitar jogar o lixo, esgoto e entulho nas margens 
dos rios são ações que, embora dentro de todo um conjunto complexo de possíveis 
soluções, em uma escala local, poderiam se mostrar efetivos. Nesse ponto, a 
comunidade escolar deve, realizando um esforço conjunto, abordar com os estudantes 
os problemas envolvidos em sua realidade, buscando assim uma melhor compreensão 
para os problemas ambientais, conforme diz FREIRE (1996): 

 
“... Por que não aproveitar a experiência que tem os alunos de 
viver em áreas da cidade descuidadas pelo poder público para 
discutir, por exemplo, a poluição dos riachos e dos córregos e 
os baixos níveis de bem-estar das populações, os lixões e os 
riscos que oferecem à saúde das gentes...” (p. 30) 

 
Os referenciais acerca de posturas mais efetivas quanto aos eventos de drenagem 

também deveriam se dar no meio acadêmico, lócus de formação de educadores para o 
futuro, pois muitas vezes os futuros professores irão de encontro a esse tipo de 
ocorrência, necessitando de acúmulo não somente no âmbito teórico, mas também no 
prático, para uma ação mais efetiva junto não só a seus futuros educandos, mas a toda a 
sociedade. 
 

Considerações Finais 
 

 As análises realizadas nos setores pesquisados evidenciam o quadro crítico em 
que se encontra o rio Imboaçu, que sofreu ao longo de um processo histórico do 
município de São Gonçalo, diversas alterações em sua estrutura, influenciando 
consideravelmente as comunidades que vivem em seu entorno e contribuindo para 
agravar o quadro de poluição na Baía de Guanabara. Torna-se necessária a intervenção 
do poder público, das instituições, principalmente educacionais, no sentido de, 
trabalhando com a sociedade de forma geral, levar a importância da preservação do 
meio em que vivem. Um dos agentes fundamentais nesse objetivo é o professor, que, de 
forma mais efetiva, pode contribuir na compreensão das dinâmicas da bacia 
hidrográfica, alertando sobre os impactos e conseqüências causados pela alteração dos 
ambientes fluviais. 
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