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APRESENTAÇÃO 

A revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Macaé (RJ) é objeto 
do contrato n.º 30/2019, firmado em 11 de novembro de 2019 entre o Consórcio 
Intermunicipal Lagos São João (CILSJ), inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 03.612.270/0001-
41, e a empresa SERENCO Serviços de Engenharia Consultiva LTDA (SERENCO), 
localizada no município de Curitiba, Estado do Paraná, na Av. Sete de Setembro, n.º  3.574 
- Centro - CEP: 80.250-210, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 75.091.074/0001-80. 

Ressalta-se que a primeira versão do PMSB de Macaé, aprovado pelo Decreto 
Municipal n.º 03 de 09 de janeiro de 2012, foi elaborado parte (abastecimento de água 
potável e esgotamento sanitário) por empresa consultora, e parte (limpeza urbana e manejo 
de resíduos sólidos) por  membros da Prefeitura Municipal de Macaé (grupo de trabalho 
criado pela portaria municipal n.º 985/2012). A vertente drenagem e manejo de águas 
pluviais urbanas não foi contemplada nesta. 

Em atendimento às prescrições contidas no termo de referência, documento que fez 
parte do processo licitatório coleta de preços n.º 03/2019, o qual originou o vínculo 
contratual supracitado após a contratada ser declarada vencedora do certame, a revisão 
do PMSB de Macaé (RJ) deverá ser composta dos seguintes produtos: 

➢ Produto 1: Plano de Trabalho; 

➢ Produto 2: Plano de Mobilização Social; 

➢ Produto 3: Diagnóstico da situação da prestação dos serviços de saneamento 
básico e seus impactos nas condições de vida e no ambiente natural, 
caracterização institucional da prestação dos serviços e capacidade econômico-
financeira e de endividamento do Município; 

➢ Produto 4: Prognósticos e alternativas para universalização dos serviços de 
saneamento básico. Objetivos e Metas; 

➢ Produto 5: Concepção, para os 4 (quatro) eixos dos serviços de saneamento 
básico, dos programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as 
metas do PMSB e definição das ações para emergência e contingência; 

➢ Produto 6: Estabelecer, para os 4 (quatro) eixos dos serviços de saneamento 
básico, mecanismos e procedimentos de controle social e dos instrumentos para 
o monitoramento e avaliação sistemática da eficiência, eficácia e efetividade das 
ações programadas; 

➢ Produto 7: Relatório do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

 

O presente documento corresponde ao Tomo II (abastecimento de água potável) do 
diagnóstico da situação da prestação dos serviços de saneamento básico (Produto 3) da 
revisão do PMSB de Macaé (RJ), sendo este enviado para aprovação dos membros da 
comissão técnica de acompanhamento do CILSJ.  
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1. INTRODUÇÃO 

Foi aprovado pelo Governo Federal em janeiro de 2007 um diploma legal que 
estabeleceu em nosso país a universalização do saneamento básico, a Lei n.º 11.445, de 
05 de janeiro de 2007, um compromisso de todos os brasileiros em vencer importantes 
desafios (BRASIL, 2007a). Esses desafios demandam dos governos federal, estaduais e 
municipais, dos prestadores de serviços privados e públicos, da indústria de materiais, dos 
agentes financeiros e da população em geral, através de canais de participação, um grande 
esforço concentrado na gestão, no planejamento, na prestação de serviços, na fiscalização, 
no controle social e na regulação dos serviços de saneamento ofertados a todos. Os 
desafios propostos necessitam consolidar as agendas nacional, estaduais e municipais de 
investimentos direcionados pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), cujo foco 
principal é a promoção da saúde e a qualidade de vida da população brasileira. Tem-se, 
portanto, o saneamento básico como o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações 
operacionais de: 

➢ Abastecimento de água potável;  

➢ Esgotamento sanitário;  

➢ Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos;  

➢ Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. 

 

Na sequência é editado o Decreto Federal n.º 7.217, de 21 de junho de 2010, o qual 
regulamentou a Lei n.º 11.445/2007 (BRASIL 2007a; 2010a). 

Já no dia 02 de agosto de 2010, o então presidente da república, aprovou a Lei nº 
12.305, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), sendo regulamentada 
pelo Decreto Federal nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010, impondo novas obrigações e 
formas de cooperação entre o poder público-concedente e o setor privado, definindo a 
responsabilidade compartilhada, a qual abrange fabricantes, importadores, distribuidores, 
comerciantes e consumidores (BRASIL 2010b; 2010c). 

E no dia 15 de julho de 2020 foi sancionada a Lei Federal n.º 14.026, que atualiza o 
marco legal do saneamento básico e altera a Lei n.º 9.984, de 17 de julho de 2000, para 
atribuir à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) competência para editar 
normas de referência sobre o serviço de saneamento, a Lei n.º 10.768, de 19 de novembro 
de 2003, para alterar o nome e as atribuições do cargo de Especialista em Recursos 
Hídricos, a Lei n.º 11.107, de 6 de abril de 2005, para vedar a prestação por contrato de 
programa dos serviços públicos de que trata o art. 175 da Constituição Federal, a Lei n.º 
11.445, de 5 de janeiro de 2007, para aprimorar as condições estruturais do saneamento 
básico no País, a Lei n.º 12.305, de 2 de agosto de 2010, para tratar dos prazos para a 
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, a Lei n.º 13.089, de 12 de janeiro 
de 2015 (Estatuto da Metrópole), para estender seu âmbito de aplicação às microrregiões, 
e a Lei n.º 13.529, de 4 de dezembro de 2017, para autorizar a União a participar de fundo 
com a finalidade exclusiva de financiar serviços técnicos especializados. As principais 
mudanças do novo marco legal do saneamento básico estão discriminadas abaixo 
(BRASIL, 2020b): 
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1. Estabelece a data de 31 de dezembro de 2033 para a universalização dos serviços 
de saneamento: 

• 99% da população com acesso à água potável; 

• 90% da população com acesso ao tratamento e à coleta de esgoto; 

• Caso se comprove inviabilidade técnica ou financeira, o prazo poderá ser 
estendido até 2040. 

2. Determina a realização de licitação para concessão dos serviços de abastecimento 
de água e de esgotamento sanitário, com participação de empresas públicas e 
privadas, acabando com o direito de preferência das companhias estaduais 
(“contratos de programa”). 

• O novo marco prevê a continuação dos contratos de programas que estão em 
vigência, desde que sejam respeitadas as cláusulas que adaptem o 
instrumento ao modelo de aperfeiçoamento proposto pelo marco. 

• Também permite a instituição de prestação regionalizada, com agrupamento 
de Municípios para prestação integrada de um ou mais componentes dos 
serviços públicos de saneamento básico em determinada região. Desta 
forma, fica afastado o risco de municípios que sejam pequenos ou que tenham 
menos recursos ficarem de fora do processo de universalização. 

3. Define novos prazos para o encerramento de lixões a céu aberto: 

• Capitais e regiões metropolitanas terão até 31 de dezembro de 2020 e 
municípios com menos de 50 mil habitantes terão até 2024. 

4. Determina que a ANA, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, que 
tem o papel de garantir a segurança hídrica do país, edite as normas de referência 
para a prestação de saneamento básico: 

• De padrões de qualidade e eficiência na prestação, manutenção e operação 
dos sistemas de saneamento básico; 

• De regulação tarifária dos serviços públicos de saneamento básico; 

• De padronização dos contratos de prestação de serviços públicos de 
saneamento básico; 

• De redução progressiva e controle da perda de água. 

 

Para finalizar, no dia 21 de julho de 2020 foi publicado o Decreto Federal n.º 10.430 
que dispõe sobre o Comitê Interministerial de Saneamento Básico, órgão colegiado 
instituído pelo art. 53-A da Lei n.º 11.445/2007, com a finalidade de assegurar a 
implementação da política federal de saneamento básico e de articular a atuação dos 
órgãos e das entidades da administração pública federal quanto à alocação de recursos 
financeiros em ações de saneamento básico. Compete ao Comitê Interministerial de 
Saneamento Básico (BRASIL, 2020c): 

I. coordenar, integrar, articular e avaliar a gestão, em âmbito federal, do Plano 
Nacional de Saneamento Básico; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/L11445compilado.htm
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II. acompanhar o processo de articulação e as medidas que visem à destinação dos 
recursos para o saneamento básico, no âmbito do Poder Executivo federal; 

III. garantir a racionalidade da aplicação dos recursos federais no setor de 
saneamento básico, com vistas à universalização dos serviços e à ampliação dos 
investimentos públicos e privados no setor; 

IV. elaborar estudos técnicos para subsidiar a tomada de decisões sobre a alocação 
de recursos federais no âmbito da política federal de saneamento básico; e 

V. avaliar e aprovar orientações para a aplicação dos recursos federais em 
saneamento básico. 

 

Tendo por base estes novos marcos legais, integrados à Política Nacional de 
Saneamento Básico (PNSB), ficam os municípios e o Distrito Federal responsáveis por 
alcançar a universalização dos serviços, devendo ser prestados com eficiência, para evitar 
danos à saúde pública e proteger o meio ambiente, considerando a capacidade de 
pagamento dos usuários e a adoção de soluções progressivas, articuladas, planejadas, 
reguladas e fiscalizadas, com a participação e o controle social. 

Complementa os marcos legais anteriormente referidos a Lei dos Consórcios 
Públicos, n.º 11.107/2005, seu Decreto Regulamentador n.º 6.017/2007, a Lei Nacional de 
Meio Ambiente, n.º 6.938/1981, a Lei da Política Nacional de Educação Ambiental n.º 
9.795/1999 e a Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) n.º 9.433/1997.  

A Figura 1 representa a integração dos marcos legais anteriormente referidos 
(BRASIL 1981; 1997; 1999; 2005; 2007a; 2007b; 2010a; 2010b; 2010c, 2020b), sendo 
verificado que as duas Políticas Nacionais que tratam sobre o saneamento básico (Leis 
Federais n.º 11.445/2007 e 12.305/2010) são gerenciadas por dois Ministérios 
(Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente) e têm várias Leis/Decretos Federais que 
corroboram na aplicação das normativas. 

 

Figura 1 - Integração Nacional da Legislação Saneamento Básico/Resíduos Sólidos Urbanos. 
Fonte: SERENCO. 
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Ainda quanto às responsabilidades, a Lei Federal n.º 9.433/97 promulgou a PNRH, 
criando instrumentos para a gestão integrada e sustentável da água, principalmente nas 
tomadas de decisões por meio dos comitês de bacias hidrográficas. Especificamente para 
o Estado do Rio de Janeiro, a Lei Estadual n.º 3.239/99 instituiu a Política de Recursos 
Hídricos Estadual.  

De forma geral, a PNRH estabeleceu as diretrizes e os princípios básicos para os 
recursos hídricos, identificando-o como um recurso limitado e um bem público com valor 
econômico, a ser gerido no âmbito de bacias hidrográficas.  

A gestão das águas, de acordo com a legislação vigente, deve ser gerida de forma 
descentralizada, por meio dos Comitês de Bacia, que são formados por representantes do 
poder público, da sociedade civil e dos usuários da água. 

O Erro! Fonte de referência não encontrada. demonstra os preceitos institucionais 
relativos à água contidos na Constituição Federal, onde pode-se notar 3 níveis de 
administração: federal, estadual e municipal (apesar disso, devem ser considerados os 
limites das bacias hidrográficas para a gestão dos recursos hídricos, mesmo que ultrapasse 
os limites administrativos estaduais e municipais).  

Quadro 1 - Constituição Federal de 1988 e os preceitos institucionais relativos à água. 

 

Fonte: PBUGRHI, 2016. 
 

De acordo com a Lei n° 9.984/00 (que dispõe sobre a criação da ANA), entidade 
federal de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e de coordenação do 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH), e dá outras 
providências), o SINGREH é composto pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, 
Agência Nacional de Águas, Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos e do Distrito 
Federal, comitês de bacias hidrográficas, autoridades públicas federais, estaduais, 
municipais e do Distrito Federal, e as agências de água com jurisdição sobre a gestão dos 
recursos hídricos.  

As atribuições do SINGREH são as seguintes: 

➢ Coordenar a gestão integrada das águas; 
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➢ Responder pelo planejamento, regulação e controle do uso, preservação e 
recuperação dos recursos hídricos; 

➢ Arbitrar administrativamente conflitos afetos à matéria; 

➢ Efetuar a cobrança pelo uso de recursos hídricos. 

 

Figura 2 - Estrutura básica do SINGREH. 
Fonte: PBUGRHI, 2016. 

 

Especificamente para o Estado do Rio de Janeiro, a Lei n.º 5.101/2007 criou o 
Instituto Estadual do Ambiente (INEA), submetido a regime autárquico especial e vinculado 
à Secretaria de Estado do Ambiente. A Secretaria de Estado do Ambiente e 
Sustentabilidade (SEAS) constitui órgão de primeiro nível hierárquico da administração 
estadual do Rio de Janeiro. Integram a SEAS: O INEA; Comissão Estadual de Controle 
Ambiental (CECA); Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONEMA) e o Fundo Estadual 
de Controle Ambiental (FECAM). 

O principal braço executor desta política é o INEA, que tem a missão de proteger, 
conservar e recuperar o patrimônio ambiental do estado, em prol da sustentabilidade. É um 
órgão gestor ambiental que exerce papel estratégico no desenvolvimento do estado com a 
função de executar as políticas estaduais do meio ambiente, de recursos hídricos e de 
recursos florestais adotadas pelos Poderes Executivo e Legislativo do Estado. De acordo 
com a Lei n.º 5.101, cabe ao INEA as seguintes competências principais: 

➢ Conduzir os processos de licenciamento ambiental de competência estadual e 
expedir as respectivas licenças; 

➢ Exercer o poder de polícia em matéria ambiental e de recursos hídricos; 

➢ Expedir normas regulamentares sobre as matérias de sua competência; 

➢ Editar atos de outorga e extinção de direito de uso dos recursos hídricos; 

➢ Efetuar a cobrança aos usuários pelo uso dos recursos hídricos; 

➢ Promover ações de recuperação ambiental; 

➢ Realizar ações de controle e desenvolvimento florestal. 
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Já os comitês de bacias hidrográficas são entes consultivos e deliberativos para a 
gestão dos recursos hídricos com as seguintes funções básicas: 

➢ Promover debates e coordenar temas pertinentes a respectiva bacia; 

➢ Arbitrar disputas em primeira instância administrativa;  

➢ Aprovar os planos de bacia hidrográfica;  

➢ Acompanhar a implementação dos planos e propor medidas para cumprir as metas 
estabelecidas;  

➢ Estabelecer mecanismos para a cobrança e propor os montantes a serem 
coletados. 

 

Para a região de Macaé, o Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rio Macaé e das Ostras 
(CBH Macaé), criado pelo Decreto Estadual n.º 34.243/2003, é um órgão colegiado, com 
atribuições normativas, deliberativas e consultivas, de nível regional, integrante do Sistema 
Estadual de Recursos Hídricos (SERHI). 

O CBH Macaé possui como entidade delegatária o Consorcio Intermunicipal para 
Gestão Ambiental da Bacia da Região dos Lagos, do rio São João e Zona Costeira, 
comumente chamado de Consórcio Intermunicipal Lagos São João (CILSJ). A 
atual composição do CILSJ conta com treze prefeituras municipais, cinco empresas e uma 
plenária com sete instituições da sociedade civil organizada. De acordo com seu estatuto, 
são finalidades do CILSJ: 

➢ Representar o conjunto de associados que o integram em assuntos de interesse 
comum e de caráter ambiental, perante quaisquer entidades de direito público ou 
privado, nacionais ou internacionais; 

➢ Planejar, adotar e executar planos, programas e projetos destinados a promover e 
acelerar o desenvolvimento sustentável e a conservação ambiental; 

➢ Promover programas e ou medidas destinadas à recuperação, conservação e 
preservação do meio ambiente;  

➢ Promover a integração das ações, dos programas e projetos desenvolvidos pelos 
órgãos governamentais e empresas privadas, consorciados ou não, destinados a 
recuperação, conservação e preservação ambiental; 

➢ Promover medidas, de aspecto corretivo ou preventivo, destinados a conservação 
do meio ambiente e a despoluição de rios, represas, lagoas, lagunas e praias; 

➢ Gestionar junto aos órgãos públicos, às instituições financeiras e à iniciativa 
privada, recursos financeiros e tecnológicos destinados ao desenvolvimento 
sustentável da região; 

➢ Dar apoio técnico ao Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 
aos conselhos gestores de lagoas, lagunas e reservatórios, e aos comitês de bacia 
que foram eventualmente criados pelo poder público estadual, para execução dos 
planos e programas definidos por essas instâncias; 

http://cbhmacae.eco.br/site/wp-content/uploads/2019/03/Composi%C3%A7%C3%A3o-CILSJ.pdf
http://cbhmacae.eco.br/site/wp-content/uploads/2019/03/Estatuto-CILSJ-2016.pdf
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➢ Dar apoio operacional como delegatária aos Comitês de Bacia estaduais, 
inexistindo limites intermunicipais para as finalidades a que se propõe, podendo 
assim exercer outras atribuições que lhe sejam cometidas, desde que compatíveis 
com a sua finalidade, e que venham acompanhadas de aporte dos recursos 
financeiros necessários. 

 

Finalizando as responsabilidades sobre os recursos hídricos, os Municípios têm 
dever constitucional de preservar o meio ambiente e, consequentemente, os recursos 
hídricos. Uma forma muito importante de atuação dos municípios é com o ordenamento 
territorial, além de legislar e fiscalizar sobre o assunto. 

De acordo com o Art. 8 da Lei Federal n.º 11.445/2007, o município é o titular dos 
serviços de saneamento básico, na hipótese de interesse local, como é o caso de Macaé. 
Ainda de acordo com a mesma Lei, o Art. 9 determina que o município formulará a Política 
Pública de Saneamento Básico, devendo: 

➢ Elaborar os planos de saneamento básico, nos termos desta Lei, bem como 
estabelecer metas e indicadores de desempenho e mecanismos de aferição 
de resultados, a serem obrigatoriamente observados na execução dos 
serviços prestados de forma direta ou por concessão;  

➢ Prestar diretamente os serviços, ou conceder a prestação deles, e definir, em 
ambos os casos, a entidade responsável pela regulação e fiscalização da 
prestação dos serviços públicos de saneamento básico;  

➢ Definir os parâmetros a serem adotados para a garantia do atendimento 
essencial à saúde pública, inclusive quanto ao volume mínimo per capita de 
água para abastecimento público, observadas as normas nacionais relativas 
à potabilidade da água;  

➢ Estabelecer os direitos e os deveres dos usuários;  

➢ Estabelecer os mecanismos e os procedimentos de controle social, observado 
o disposto no inciso IV do caput do art. 3º desta Lei;  

➢ Implementar sistema de informações sobre os serviços públicos de 
saneamento básico, articulado com o Sistema Nacional de Informações em 
Saneamento Básico (SINISA), o Sistema Nacional de Informações sobre a 
Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR) e o Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH), observadas a metodologia 
e a periodicidade estabelecidas pelo Ministério do Desenvolvimento Regional; 

➢ Intervir e retomar a operação dos serviços delegados, por indicação da 
entidade reguladora, nas hipóteses e nas condições previstas na legislação e 
nos contratos.         

 

Através da análise dos Arts. 8 e 9, percebe-se a abrangência da responsabilidade 
do Município, que no caso de Macaé, possui uma Secretaria Municipal de Infraestrutura, 
que possui as seguintes atribuições, dentre outras constantes na Lei Complementar n.º 
256/2016: 
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➢ Proceder à análise, operacionalização e controle dos projetos de 
parcelamento do solo urbano e rural; 

➢ Executar e fiscalizar os serviços de utilidade pública de interesse da 
municipalidade; 

➢ Promover a manutenção dos serviços de águas pluviais, bem como a limpeza 
dos cursos de água de competência do Município; 

➢ Fazer o monitoramento do licenciamento do uso e da ocupação do solo em 
terrenos públicos e privados; 

➢ Conservar e manter a infraestrutura urbana da cidade, incluindo suas vias, 
parques, praças, jardins e cemitérios, além da prestação dos serviços de 
limpeza urbana e iluminação pública; 

➢ Executar e conservar, especificamente, no que concerne à limpeza das vias 
urbanas, coordenando e fiscalizando os serviços de utilidade pública de 
interesse da municipalidade; 

➢ Coordenar, controlar e fiscalizar os serviços públicos concedidos ou 
permitidos, no que é pertinente à sua competência e atribuições; 

➢ Programar e executar as atividades inerentes à coleta de lixo, varrição, capina 
e limpeza dos logradouros públicos; 

➢ Planejar e executar a reciclagem de lixo e de entulhos de obras, em 
articulação com a Secretaria Municipal de Ambiente e Sustentabilidade; 

➢ Receber de toda a municipalidade o lixo doméstico, de bares, restaurantes e 
similares; 

➢ Realizar a coleta de lixo hospitalar e de materiais poluentes, tóxicos e radio- 
ativos, dando-lhes a adequada destinação; 

➢ Administrar o aterro sanitário; 

➢ Realizar limpeza especializada e desinfecção de áreas públicas; 

➢ Cobrar, receber, remunerar e ser remunerada por qualquer tipo de serviço 
prestado, na forma de sua regulamentação; 

➢ Controlar os serviços de vigilância ambiental, preservação dos mananciais, 
reserva florestal e parques, em articulação com a Secretaria Municipal de 
Ambiente e Sustentabilidade; 

➢ Realizar a manutenção, operação, tratamento e distribuição de água no 
Município; 

➢ Realizar os serviços de manutenção, operação, coleta e tratamento de esgoto 
no Município; 

➢ Executar serviços pertinentes ao controle da qualidade da água distribuída à 
população; 
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➢ Realizar diretamente ou através de contratação as obras de construção e 
manutenção de estações de tratamento de água e esgoto, inclusive 
elevatórias.  

 

A Secretaria Municipal de Infraestrutura tem a responsabilidade de programar, 
projetar, executar, conservar, restaurar e fiscalizar as obras públicas de responsabilidade 
do Município. Suas atribuições estão destacadas na Lei Complementar n.º 256/2016. 

Essa secretaria possui em sua estrutura funcional a Secretaria Municipal Adjunta de 
Saneamento (SEMASA), com o intuito de tratar dos assuntos relativos ao saneamento. A 
SEMASA é a operadora dos sistemas de água e esgoto dos distritos e localidades, além de 
ser a agência reguladora do contrato de Parceria Público Privada (PPP) de esgoto da Sede 
Municipal. 

Com relação a vertente resíduos sólidos, a Secretaria Municipal de Infraestrutura 
possui a Secretaria Municipal Adjunta de Serviços Públicos (SEMUSP) em sua estrutura 
funcional. A SEMUSP é responsável pela regulação e fiscalização do contrato de prestação 
de serviços de coleta e limpeza urbana do município. 

O município também dispõe da Secretaria Municipal de Ambiente e Sustentabilidade, 
que tem o encargo de estabelecer os mecanismos de controle dos processos e execução 
da política ambiental do município.  

Na sequência serão apresentados os principais instrumentos legais das esferas 
Estadual e Municipal. 

 

1.1. LEIS ESTADUAIS  

➢ Decreto-lei n.º 134/1975 - Dispõe sobre a prevenção e o controle da poluição do 
meio ambiente no Estado do Rio de Janeiro;  

➢ Lei n.º 650/1983 - Dispõe sobre a Política Estadual de Defesa e Proteção das 
Bacias Fluviais e Lacustres do Rio de Janeiro; 

➢ Deliberação CECA n.º 1007/1986 - Aprova a NT-202.R-10, para critérios e padrões 
para lançamento de efluentes líquidos; 

➢ Deliberação CECA n.º 1995/1990 - Aprova a DZ-942.R-7, para diretriz do programa 
de autocontrole de efluentes líquidos – PROCON água; 

➢ Lei n.º 1.681/1990 - Dispõe sobre a elaboração do Plano Diretor de Áreas de 
Proteção Ambiental criadas no Estado; 

➢ Lei n.º 3.007/1998, que dispõe sobre o transporte, armazenamento e queima de 
resíduos tóxicos no Estado do Rio de Janeiro;  

➢ Lei Estadual n.º 3.239/99 - Institui a Política Estadual de Recursos Hídricos, cria o 
sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos, regulamenta a 
Constituição Estadual, em seu Art. 261, parágrafo 1º, inciso VII; 

➢ Lei n.º 3.467/2000 - Dispõe sobre as sanções administrativas derivadas de 
condutas lesivas ao meio ambiente no Estado do Rio de Janeiro; 
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➢ Resolução CERHI n.º 07/2003 - Dispõe sobre procedimentos e estabelece critérios 
gerais para instalação e instituição dos comitês de bacias hidrográficas; 

➢ Lei n.º 4.191/2003 - Dispõe sobre a política estadual de resíduos sólidos; 

➢ Lei n.º 4.247/2003 - Dispõe sobre a cobrança pela utilização dos recursos hídricos 
de domínio do Estado do Rio de Janeiro. Alterada pela Lei n.º 5.234/2008; 

➢ Decreto Estadual n.º 32.862/2003 - Dispõe sobre o Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos; 

➢ Decreto Estadual n.º 34.243/2003 - Institui o CBH do rio Macaé, que compreende 
a bacia do rio Jurubatiba, Bacia da Lagoa de Imboassica e a bacia do rio 
Imboassica, no âmbito do Sistema Estadual de Gerenciamento dos Recursos 
Hídricos; 

➢ Lei Estadual n.º 4.556/2005 - Cria, estrutura e dispõe sobre o funcionamento da 
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de 
Janeiro – AGENERSA; 

➢ Decreto Estadual n.º 40.156/2006 - Estabelece os procedimentos técnicos e 
administrativos para a regularização dos usos da água superficial e subterrânea, 
bem como, para ação integrada de fiscalização com os prestadores de serviços de 
saneamento; 

➢ Lei n.º 5.101/2007 - Dispõe sobre a criação do Instituto Estadual do Ambiente – 
INEA e sobre outras providências para maior eficiência na execução das políticas 
estaduais de meio ambiente, de recursos hídricos e florestais; 

➢ Deliberação CECA n.º 4.886/2007 - Aprova a DZ-215.R-4, para diretriz de controle 
de carga orgânica biodegradável em efluentes líquidos de origem sanitária; 

➢ Lei n.º 5.131/ 2007 - Torna obrigatório os estabelecimentos situados no estado do 
Rio de Janeiro que comercializam lâmpadas fluorescentes coloquem à disposição 
dos consumidores lixeira para a sua coleta quando descartadas ou inutilizadas; 

➢ Lei n.º 5.541/2009 - Disciplina a comercialização e o descarte de óleos lubrificantes 
e de filtros de óleo, na forma da resolução CONAMA n.º 362/2005;  

➢ Lei n.º 5.639/2010 - Dispõe sobre os contratos de gestão entre o órgão gestor e 
executor da política estadual de recursos hídricos e entidades delegatárias de 
funções de agência de água; 

➢ Lei n.º 6.635/2013 - Dispõe sobre o gerenciamento dos resíduos sólidos 
hospitalares e dos serviços de saúde no estado do Rio de Janeiro 

➢ Resolução CONEMA n.º 56/2013 - Estabelece critérios para a inexigibilidade de 
licenciamento ambiental para associações e cooperativas de catadores para 
atividade de recebimento, prensagem, enfardamento e armazenamento 
temporário de resíduos sólidos recicláveis não perigosos, inertes, oriundos de 
coleta seletiva;  

➢ Resolução CERHI-RJ n.º 107/2013 - Aprova os novos limites das regiões 
hidrográficas do estado do Rio de Janeiro; 
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➢ Lei n.º 6.862/2014 - Obriga as empresas que prestam serviço de remoção e 
transporte de lixo a equiparem com rastreador nos veículos utilizados nessa 
remoção e transporte;  

➢ Lei n.º 6.805/2014 - Inclui artigos na lei n.º 4.191, de 30 de setembro de 2003 - 
Política Estadual de Resíduos Sólidos, instituindo a obrigação da implementação 
de sistemas de logística reversa para resíduos eletroeletrônicos, agrotóxicos, 
pneus e óleos lubrificantes no âmbito do estado do Rio de Janeiro. 

➢ Decreto Estadual n.º 44.820/2014 - Dispõe sobre o sistema de Licenciamento 
Ambiental – SLAM;  

➢ Decreto Estadual n.º 45.482/2015 - Altera o Decreto Estadual n.º 44.820, de 02 de 
junho de 2014;  

➢ Resolução INEA n.º 112/2015 - Aprova a Norma Operacional 28 (NOP INEA-28), 
para o licenciamento das atividades de Coleta e Transporte Rodoviário de 
Resíduos de Serviço de Saúde (RSS); 

➢ Resolução INEA n.º 113/2015 - Aprova a Norma Operacional 26 (NOP INEA-26), 
para o licenciamento das atividades de Coleta e Transporte Rodoviário de 
Resíduos Perigosos (Classe I) e não-perigosos (Classes II A e II B); 

➢ Resolução INEA n.º 114/2015 - Aprova a Norma Operacional 27 (NOP INEA-27), 
para o licenciamento de atividades de Coleta e Transporte Rodoviário de Resíduos 
da Construção Civil (RCC); 

➢ Lei nº 7634/2017 - Estabelece estratégias para ampliar a coleta seletiva em 
benefício da inclusão sócio produtiva dos catadores no estado do Rio de Janeiro; 

➢ Lei n.º 8151/2018 - Institui o sistema de logística reversa de embalagens e resíduos 
de embalagens, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, de acordo com o previsto 
na Lei Federal n.º 12.305, de 2010 e no Decreto n.º 7.404, de 2010; 

➢ Resolução CONEMA n.º 79/2018 - Aprova a Norma Operacional 35 (NOP INEA-
35), que estabelece a metodologia do Sistema Online de Manifesto de Transporte 
de Resíduos – Sistema MTR, de forma a subsidiar o controle dos Resíduos Sólidos 
gerados, transportados e destinados no Estado do Rio de Janeiro. 

 

1.2. LEIS MUNICIPAIS  

➢ Lei Orgânica do Município de Macaé; 

➢ Lei Complementar n.º 016/1999 - Dispõe sobre o Código de Obras do Município 
de Maca; 

➢ Lei Complementar n.º 027/2001 - Dispõe sobre o código municipal de meio 
ambiente; 

➢ Lei complementar n.º 028/2001 e atualizações – Imposto sobre a Propriedade 
predial e Territorial Urbana (IPTU); 
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➢ Lei complementar n.º 045/2004 – Consolida as Leis Municipais n.º 006/1998, 
012/1999 e 017/1999, que dispõem sobre a Divisão Administrativa do Município, 
promove novo ordenamento territorial, expandindo a zona urbana; 

➢ Lei Municipal n.º 046/2004 - Criou a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil 
(COMDEC); 

➢ Lei n.º 3068/2008 - Dispõe sobre o Gerenciamento de Resíduos de Serviço de 
Saúde no Município de Macaé;  

➢ Lei complementar n.º 113/2009 – Cria a Empresa Pública Municipal de 
Saneamento (ESANE); 

➢ Lei n.º 3246/2009 - Estabelece prazo para implantação de coleta seletiva de óleos 
e gorduras de origem vegetal ou animal, usados; 

➢ Lei complementar n.º 141/2010 (alterada pelas Leis Complementares: 144/2010, 
171/2011, 220/2013, 226/2013, 230/2014 e 232/2014) - Dispõe sobre o Código de 
Urbanismo do município de Macaé; 

➢ Lei n.º 3.345/2010 - altera a Lei n.º 2.401/2003 - Cria o Fundo Ambiental; 

➢ Lei n.º 3.371/2010 - Veda o descarte de lixo doméstico e entulhos em logradouros 
públicos; 

➢ Lei nº 3.567 de 2011 - Autoriza a celebração de convênio com associações e 
cooperativas constituídas por catadores de materiais recicláveis que estejam 
legalmente constituídas e que tenham sede no município para a execução do 
serviço público de coleta de lixo; 

➢ Lei Municipal n.º 3.665/2011 - Institui o Fundo Garantidor de Parcerias Público-
Privadas de Serviços de Saneamento Básico do Município de Macaé – FGPSB; 

➢  Resolução COMMADS n.º 010/2011 - Dispõe sobre a regulamentação para 
publicação das licenças de atividades potencialmente poluidoras e das placas 
informativas pertinentes ao licenciamento ambiental municipal; 

➢ Lei n.º 3.852/2012 - Dispõe sobre objetivos, instrumentos, princípios e diretrizes 
para o Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos no Município de 
Macaé; 

➢ Lei Complementar n.º 230/2014 - Dispõe sobre a derrogação do Código de Obras 
do município de Macaé, do Código de Urbanismo do Município de Macaé; 

➢ Lei Complementar Municipal n.º 256/2016 - Dispõe sobre a reestruturação na 
Administração Pública Municipal; 

➢ Lei complementar n.º 279/2018 - Dispõe sobre a Política de desenvolvimento 
Urbano e o Plano Diretor do município de Macaé; 

➢ Lei Complementar n.º 282/2018 - Institui o Código Tributário do Município de 
Macaé. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GERAL  

Atender aos dispostos legais norteadores do setor, notadamente a Lei Federal nº 
11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 
básico e para a política federal de saneamento básico, o Decreto Federal nº  7.217 de 21 
de junho de 2010, que regulamentou a Lei nº  11.445/2007, no desenvolvimento e instituição 
do PMSB de Macaé (BRASIL 2007a, 2010a).  

Conforme parágrafo 2º, art. 1º do Decreto Federal nº 10.203 de 22 de janeiro de 
2020, transcrito abaixo, todos os municípios brasileiros e o Distrito Federal devem ter seu 
respectivo Plano de Saneamento Básico (PSB) até no máximo 31 de dezembro de 2022, 
sendo condição para o acesso a recursos federais destinados a serviços de saneamento 
básico. 

§2º - Após 31 de dezembro de 2022, a existência de plano de saneamento básico, 
elaborado pelo titular dos serviços, será condição para o acesso a recursos 
orçamentários da União ou a recursos de financiamentos geridos ou administrados 
por órgão ou entidade da administração pública federal, quando destinados a 
serviços de saneamento básico (BRASIL, 2020). 

 

Conforme § 4º do Art. 19 da Lei Federal nº 11.445/2007, os planos de saneamento 
básico deverão ser revistos periodicamente, em prazo não superior a 4 (quatro) anos, 
anteriormente à elaboração do Plano Plurianual. 

Sendo assim, o PMSB tem como objetivo principal dotar o município de Macaé de 
instrumentos e mecanismos que permitam a implantação de ações articuladas, duradouras 
e eficientes, que possam garantir a universalização do acesso aos serviços de saneamento 
básico com qualidade, equidade e continuidade, através de metas definidas em um 
processo participativo, e desta forma, atender às exigências estabelecidas na Lei Nacional 
de Saneamento Básico (LNSB). 

Visando a universalização dos serviços de saneamento serão estudadas e 
identificadas áreas de novos parcelamentos de solo e previsões de adensamento 
populacional de maneira a subsidiar as ações e programas necessários ao atendimento 
dessas regiões, sempre considerando a sustentabilidade econômico-financeira para a 
prestação dos serviços de maneira adequada. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Como objetivos específicos, destacam-se: 

1. Formular diagnóstico da situação local, com base em sistemas de indicadores 
sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos;  

2. Definir os objetivos e metas para a universalização do acesso aos serviços de 
saneamento básico, com qualidade, integralidade, segurança, sustentabilidade 
(ambiental, social e econômica), regularidade e continuidade;  
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3. Definir critérios para a priorização dos investimentos, em especial para o 
atendimento à população de baixa renda;  

4. Fixar metas físicas e financeiras, baseadas no perfil do déficit de saneamento 
básico e nas características locais;  

5. Definir os programas, projetos, ações e investimentos e sua previsão de inserção 
no Plano Plurianual (PPA) e no orçamento do Governo Municipal de Macaé; 

6. Definir os instrumentos e canais da participação e controle social, os mecanismos 
de monitoramento e avaliação dos planos e as ações para emergências e 
contingências;  

7. Estabelecer estratégias e ações para promover a saúde ambiental, salubridade 
ambiental, a qualidade de vida e a educação ambiental nos aspectos relacionados 
ao saneamento básico; 

8. Estabelecer diretrizes para a busca de alternativas tecnológicas apropriadas, com 
métodos, técnicas e processos simples e de custos viáveis, que considerem as 
peculiaridades locais e regionais adequadas à realidade socioeconômica, 
ambiental e cultural;  

9. Fixar as diretrizes para a elaboração dos estudos e a consolidação e 
compatibilização dos planos setoriais específicos, relativos aos componentes do 
saneamento básico; 

10. Estabelecer diretrizes e ações, em parceria com os setores de gerenciamento dos 
recursos hídricos, meio ambiente e habitação, para preservação e recuperação do 
ambiente, em particular do ambiente urbano, dos recursos hídricos e do uso e 
ocupação do solo; 

11. Garantir o efetivo controle social, com a inserção de mecanismos de participação 
popular e de instrumentos institucionalizados para atuação nas áreas de regulação 
e fiscalização da prestação de serviços; 

12. Definir requisitos e ações para promover a redução na geração de resíduos 
sólidos, estabelecendo práticas de reutilização e solução de reciclagem. Deve-se, 
ainda, definir ações para promover a coleta seletiva e a inclusão social e 
econômica de catadores de materiais recicláveis; 

13. Definir as ações para o manejo sustentável das águas pluviais urbanas conforme 
as normas de ocupação do solo (incluindo exemplos como a minimização de áreas 
impermeáveis; o controle do desmatamento e dos processos de erosão e 
assoreamento; implantação de alternativas de infiltração das águas no solo;  
recomposição da vegetação ciliar de rios urbanos; detenção e/ou 
reaproveitamento da água de chuva, entre outros). 
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3. DIRETRIZES GERAIS ADOTADAS 

O PMSB, abrangendo todo o território de Macaé (RJ), está sendo desenvolvido em 
atendimento ao que prescreve a Lei Federal nº 11.445/2007, bem como seu decreto 
regulamentador nº 7.217/2010 (BRASIL 2007a; 2010a). 

Ressalte-se que outros dispositivos legais a níveis federal, estadual e municipal, bem 
como instruções normativas e orientações técnicas existentes, que, de alguma forma têm 
relação com o objeto do contrato, estão sendo consultados. 

Além destas legislações, o presente Produto 3 (diagnóstico situacional) foi elaborado 
de acordo com as seguintes diretrizes: 

➢ Identificação das condições de acesso aos serviços e os impactos da situação nas 
condições de vida da população, utilizando indicadores sanitários, 
epidemiológicos, ambientais, socioeconômicos e apontando as causas das 
deficiências detectadas; 

➢ Identificação das condições atuais do saneamento básico conforme indicadores 
de eficiência e eficácia da prestação dos serviços; 

➢ Avaliação da realidade local na perspectiva da bacia hidrográfica e da região a 
qual está inserida, por meio da análise de estudos, planos e programas voltados 
para a área de saneamento básico que afetem Macaé; 

➢ Contemplação da perspectiva dos técnicos e da sociedade; 

➢ Análise, quando disponíveis, das informações e diretrizes de outras políticas 
correlatas ao saneamento básico. 
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4. METODOLOGIA UTILIZADA 

O diagnóstico situacional é essencial para a construção do PMSB, pois nele ocorre 
a avaliação dos serviços de saneamento básico de Macaé, com a verificação dos aspectos 
técnicos e sociais necessários às demais etapas de planejamento do setor.  

De modo geral, o diagnóstico consistiu em identificar e caracterizar os diversos 
problemas a partir das informações levantadas, procurando observar as respectivas 
causas, sendo consideradas as 6 (seis) regiões administrativas inseridas nos limites 
territoriais do Distrito Federal. 

Foi elaborado tomando-se por base informações bibliográficas, inspeções de campo 
e dados secundários coletados nos órgãos públicos que trabalham com o saneamento 
básico, sendo realizada ampla pesquisa de dados secundários disponíveis. O levantamento 
de dados contemplou: 

➢ Legislação federal, estadual e municipal no campo do saneamento básico, saúde 
e meio ambiente;  

➢ Organização, estrutura e capacidade institucional existente para a gestão dos 
serviços de saneamento básico (planejamento, prestação, fiscalização e regulação 
dos serviços e controle social);  

➢ Estudos, planos e projetos de saneamento básico existentes;  

➢ Situação dos sistemas de saneamento básico de Macaé, tanto em termos de 
cobertura como de qualidade dos serviços;  

➢ Situação quantitativa e qualitativa das infraestruturas existentes, as tecnologias 
utilizadas e a compatibilidade com a realidade local;  

➢ Dados e informações de políticas correlatas ao saneamento; 

➢ Entre outros. 

 

O diagnóstico, por ser a base orientadora do prognóstico do PMSB, consolidou os 
elementos essenciais e complementares sobre cobertura, déficit e condições dos serviços 
de saneamento básico, considerando dados atuais e futuros, fundamentando-se na 
identificação das causas dos déficits e das deficiências, a fim de determinar metas e ações, 
visando à universalização dos serviços de saneamento básico. 
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5. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

5.1. DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA) 

5.1.1. Operação dos Sistemas de Água 

Os serviços de abastecimento de água do município de Macaé são geridos pela 
Secretaria Adjunta de Saneamento - SEMASA (vinculada à Secretaria de Infraestrutura).  

Quanto à operação, a Sede está sob responsabilidade da Companhia Estadual de 
Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (CEDAE), enquanto que os demais distritos são 
operados diretamente pela SEMASA. 

O instrumento normativo que definiu a operação pela CEDAE é um contrato de 
programa, sendo que normalmente existe também a assinatura de um convênio entre o 
Município e o estado (não foram fornecidos esses documentos).Já para os distritos e 
localidades, devido à Prefeitura ser a titular dos serviços, não há necessidade de 
instrumento normativo para a operação. 

 

5.1.2. Forma de remuneração da prestação dos serviços 

A estrutura das tarifas da CEDAE é dada pelo Decreto Estadual n.º 23.676 de 4 de 
novembro de 1997, diferenciando em duas estruturas tarifárias conforme a localidade em 
que se encontra o município (Tarifa diferenciada “A” e “B”). O município de Macaé é 
enquadrado na estrutura tarifária diferenciada “B”. 

O último reajuste concedido foi em agosto de 2019, com incidência a partir de 
01/10/2019, autorizado através do Processo n.º E-22/007.322/2019 e deliberação nº 3898 
da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro 
(AGENERSA). A seguir é apresentada a estrutura tarifária vigente da CEDAE para o 
município de Macaé. 

Tabela 1 - Estrutura Tarifária “B” da CEDAE. 

Classe de consumo 
Intervalo de 

consumo 
(m³/mês) 

Tarifas de 
aplicação 

Valor (R$ / m³) 

Domiciliar Conta Mínima 15 3,487958 

Domiciliar 

0 - 15 3,995804 

16 - 30 8,790768 

31 - 45 11,987412 

46 - 60 23,974825 

> 60 31,966433 

Comercial 

0 - 20 13,585733 

21 - 30 23,934867 

> 30 25,573147 

Industrial 

0 - 20 18,780279 

21 - 30 18,780279 

31 - 130 21,577343 
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Classe de consumo 
Intervalo de 

consumo 
(m³/mês) 

Tarifas de 
aplicação 

Valor (R$ / m³) 

> 130 22,776084 

Pública 
0 - 15 5,274462 

> 15 11,667747 

Pública Estadual 
0 - 15 4,604103 

> 15 10,184835 

Fonte: CEDAE, 2020. 

 

A tarifa mínima para o consumo de água é de pelo menos quinze metros cúbicos (15 
m³) mensais para uma economia. A população de baixa renda paga a Tarifa Social, definida 
pelo Decreto Estadual nº 25.438/99 (valor de conta para Unidade Predial atendida com 
cobrança de água e sem esgoto é de R$ 18,45, sendo que a cobrança de esgoto é igual à 
cobrança de água para as unidades atendidas). 

A tarifa referente ao sistema de esgoto da CEDAE corresponde a 100% da tarifa de 
água. 

A prefeitura municipal não cobra nenhuma tarifa ou taxa dos usuários que estão na 
área sob sua responsabilidade. 

O SNIS possui em sua lista de indicadores alguns que versam sobre o tema, tais 
como: IN004 (tarifa média praticada) e IN005 (tarifa média de água). A seguir constam as 
formas de cálculo desses indicadores. 

Quadro 2 - Forma de cálculo e valoração do IN004. 

Nome: IN004 - Tarifa média praticada (R$/m³) 

Fórmula: 
 

IN004 = (FN001 / AG011 + ES007) x (1 / 1000) 
 

Dados: 
FN001 - Receita operacional direta total  (R$/ano)  
AG011 - Volume de água faturado (1.000 m³/ano) 
ES007 - Volume de esgotos faturado (1.000 m³/ano) 

 Fonte: SNIS, 2020.  

Quadro 3 - Forma de cálculo e valoração do IN005. 

Nome: IN005 - Tarifa média de água (R$/m³) 

Fórmula: 
 

IN005 = (FN002 / AG011 - AG017 - AG019) x 
(1 / 1000) 

 

Dados: 
FN002 - Receita operacional direta de água (R$/ano)  
AG011 - Volume de água faturado (1.000 m³/ano) 
AG017 - Volume de água bruta exportado (1.000 m³/ano) 
AG019 - Volume de água tratada exportado (1.000 m³/ano) 

Fonte: SNIS, 2020. 

 

Na Tabela 2 constam valores dos indicadores retro citados referentes a Macaé 
disponíveis no SNIS (referentes à CEDAE). Para a área sob responsabilidade da SEMASA, 
somente há no SNIS dados do ano de 2017 (no entanto para os indicadores em questão 
não há informação).   

Tabela 2 - Valores dos indicadores IN004 e IN005. 

Descrição 2015 2016 2017 2018 

IN004 - Tarifa média praticada (R$/m³) 3,32 3,57 3,92 5,07 
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Descrição 2015 2016 2017 2018 

IN005 - Tarifa média de água (R$/m³) 3,32 3,57 3,92 5,07 

Fonte: SNIS, 2015-2018. 

Deve-se ressaltar que estes indicadores levam em conta não somente a tabela 
tarifária, mas também os hábitos de consumo da população, além da participação de cada 
categoria no consumo e no faturamento.  

 

5.1.3. Faturamento, Arrecadação e Evasão 

Segundo informações divulgadas pelo SNIS, apresentadas na Tabela 3, é possível 
visualizar os dados disponíveis do período entre 2015 e 2018 do faturamento e arrecadação 
da CEDAE, assim como o índice de evasão (inadimplência). 

Tabela 3 - Faturamento e arrecadação da CEDAE. 

Descrição 2015 2016 2017 2018 

FN002 - Receita operacional direta de água 39.838.919,66 26.080.643,73 51.803.240,29 65.540.010,18 

FN003 - Receita operacional direta de esgoto 0,00 0,00 0,00 0,00 

FN004 - Receita operacional indireta 18.619,06 16.355,12 11.638,12 172.354,50 

FN005 - Receita operacional total (direta + 
indireta) 

39.857.538,72 26.096.998,85 51.814.878,41 65.712.364,68 

FN006 - Arrecadação total 30.498.900,04 19.685.855,58 41.614.939,06 49.575.019,16 

IN029 - Índice de evasão de receitas 23,48 24,57 19,69 24,56 

Fonte: SNIS, 2015-2018. 

 

Percebe-se, através da análise da Tabela 3, o alto índice de evasão, próximo de 25% 
no ano de 2018. 

Para a área sob responsabilidade da SEMASA, não há cobrança pelos serviços 
prestados. 

 

5.1.4. Despesas com os serviços e investimentos 

As seguintes informações dizem respeito às despesas com os serviços divulgadas 
pelo SNIS referentes ao Município de Macaé.  

Tabela 4 - Despesas com os serviços - CEDAE. 

Descrição 2015 2016 2017 2018 

FN010 - Despesa com pessoal próprio (R$/ano) 18.615.201 21.856.318 18.736.585 17.430.285 

FN011 - Despesa com produtos químicos (R$/ano) 637.652 751.763 897.914 449.643 

FN013 - Despesa com energia elétrica (R$/ano) 5.840.670 6.432.671 6.013.838 2.233.954 

FN014 - Despesa com serviços de terceiros (R$/ano) 5.608.829 7.134.475 8.889.738 2.426.754 

FN027 - Outras despesas de exploração (R$/ano) 724.870 895.169 1.183.521 741.808 

FN021 - Despesas fiscais ou tributárias computadas na 
DEX (R$/ano) 

102.257 52.380 7.920.734 1.193.638 

FN015 - Despesas de Exploração (DEX) (R$/ano) 31.529.480 37.122.776 43.642.329 24.476.083 

FN016 - Despesas com juros e encargos do serviço da 
dívida 

2.775.360 2.427.384 1.528.516 306.544 
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Descrição 2015 2016 2017 2018 

FN019 - Despesas com depreciação, amortização do 
ativo diferido e provisão para devedores duvidosos 

9.263.245 5.594.579 12.108.688 5.272.275 

FN022 - Despesas fiscais ou tributárias não computadas 
na DEX 

3.040.196 3.952.577 3.555.798 2.953.932 

FN028 - Outras despesas com os serviços 465.036 730.524 0 0 

FN017 - Despesas totais com os serviços (DTS) 
(R$/ano) 

47.073.317 49.827.839 60.835.332 33.008.834 

Fonte: SNIS, 2015-2018. 

 

Para efeito de análise das despesas apresentadas anteriormente, foram feitas 
algumas comparações para a verificação da participação de cada grupo de despesas em 
relação à despesa de exploração, conforme Figura 3. 

 
Figura 3 - Participação de cada grupo de despesas em relação às Despesas de Exploração (DEX). 

Fonte: SNIS, 2015-2018. 

 

Através da análise da Tabela 4 e da Figura 3, percebe-se que o gasto com pessoal 
próprio é o item mais representativo das despesas. Percebe-se também grande variação 
no valor das despesas ao longo do período analisado, cabendo destacar: 

➢ Queda significativa com despesa de energia elétrica e serviços de terceiros 
no ano de 2018; 

➢ Grande variação nos valores para despesas fiscais e tributárias computadas 
na DEX; 

➢ Grande variação nos valores para despesas com depreciação, amortização e 
provisão para devedores duvidosos.  

 

Os itens acima elencados basicamente explicam a diminuição das despesas de 
exploração e das despesas totais com os serviços para o ano de 2018. 
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Também foi elaborada a Figura 4, onde é feita a relação entre a despesa de 
exploração (DEX) e a receita operacional total, assim como entre a despesa total com os 
serviços (DTS) e a receita operacional total. 

 
Figura 4 - Participação das despesas em relação às receitas. 

Fonte: SNIS, 2015-2018. 

 

Analisando a Figura 4, percebe-se também grande variação das despesas em 
relação às receitas (conforme demonstrado para as despesas), variando desde valores 
próximos as 50% até valores próximos a 200%. Levando em consideração o ano de 2018, 
as despesas totais com os serviços representaram cerca de 50% da receita total, o que 
representou superávit superior a R$ 16 milhões (considerando a evasão). 

Quanto aos investimentos, ainda de acordo com o SNIS, a  

Tabela 5 demonstra os valores investidos pela CEDAE em Macaé no período 2015-

2018, onde pode-se perceber o baixo nível de investimento realizado. 

 
Tabela 5 - Investimentos realizados - CEDAE. 

Descrição 2015 2016 2017 2018 

FN023 - Investimento realizado em abastecimento de 
água pelo prestador de serviços 

0 181.354 247 41.028 

FN024 - Investimento realizado em esgotamento 
sanitário pelo prestador de serviços 

0 0 484.966 0 

FN025 - Outros investimentos realizados pelo prestador 
de serviços 

18.754 0 0 0 

Fonte: SNIS, 2015-2018. 

 

Não há informações no SNIS sobre esse tema referentes à área sob 
responsabilidade da SEMASA. 
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5.1.5. Dados comerciais 

Quanto às informações comerciais, seguem as informações disponíveis no SNIS, 
referentes ao período entre 2015 e 2018 para a área da CEDAE. 

 

Tabela 6 - Dados comerciais - Água (SNIS) - CEDAE. 

Descrição 2015 2016 2017 2018 

AG001 - População total atendida com abastecimento de água 
(Habitantes) 

186.056 188.321 189.319 188.848 

AG002 - Quantidade de ligações ativas de água (Ligações) 39.855 39.880 39.911 40.175 

AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas 
(Ligações) 

26.768 27.057 27.282 27.255 

AG003 - Quantidade de economias ativas de água (Economias) 65.928 68.423 69.236 68.508 

AG014 - Quantidade de economias ativas de água micromedidas 
(Economias) 

50.551 55.696 55.404 54.836 

AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água 
(Economias) 

60.212 60.945 61.268 61.116 

AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água 
micromedidas (Economias) 

45.262 49.001 48.710 48.142 

AG021 - Quantidade de ligações totais de água (Ligações) 41.738 41.749 43.326 43.497 

AG011 - Volume de água faturado (1.000 m³/ano) 11.995 7.305 13.200 12.925 

Fonte: SNIS, 2015-2018. 

 

Analisando a Tabela 6 percebe-se que, em 2018, existiam 1,7 economias para cada 
ligação da água ativa. Quanto à micromedição, apenas cerca de 68% das ligações 
possuíam hidrômetros em 2018. 

Para a área sob responsabilidade da SEMASA, seguem as informações disponíveis 
no SNIS, referentes aos anos 2015 e 2017. 

Tabela 7 - Dados comerciais - Água (SNIS) - SEMASA. 

Descrição 2015 2017 

AG001 - População total atendida com abastecimento de água (Habitantes) 15.000 15.000 

AG002 - Quantidade de ligações ativas de água (Ligações) 3.850 3.850 

AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas (Ligações) 0 0 

AG003 - Quantidade de economias ativas de água (Economias) 3.850 3.850 

AG014 - Quantidade de economias ativas de água micromedidas (Economias) 0 0 

AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água (Economias) 3.850 3.850 

AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas 
(Economias) 0 0 

AG021 - Quantidade de ligações totais de água (Ligações) 3.850 3.850 

AG011 - Volume de água faturado (1.000 m³/ano) 0 0 

Fonte: SNIS, 2015, 2017. 

 

Analisando a Tabela 7 percebe-se que, em 2017, não haviam hidrômetros instalados 
na área sob responsabilidade da SEMASA.  
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5.1.6. Recursos humanos 

Segundo o SNIS, existem as informações constantes na Tabela 8 sobre o tema 
recursos humanos.  

Tabela 8 - Recursos Humanos - dados do SNIS - CEDAE. 

Descrição 2015 2016 2017 2018 

FN026 - Quantidade total de empregados próprios 
(Empregados) 

127 123 93 129 

IN018 - Quantidade equivalente de pessoal total (empregado) 165 166 159 126 

IN002 - Índice de produtividade: economias ativas por pessoal 
próprio (econ./empreg.) 

516 537 637 620 

IN008 - Despesa média anual por empregado (R$/empreg.) 146.576 174.851 173.487 157.030 

IN019 - Índice de produtividade: economias ativas por pessoal 
total (equivalente) (econ./empreg. eqv.) 

396,23 405,15 432,23 544,64 

IN045 - Índice de produtividade: empregados próprios por 
1000 ligações de água (empreg./mil lig.) 

3,20 3,14 2,71 2,77 

IN102 - Índice de produtividade de pessoal total (equivalente) 
(ligações/empregados) 

240,46 240,45 250,53 316,66 

Fonte: SNIS, 2015-2018. 

 

Analisando os números da Tabela 8, percebe-se uma diminuição do número de 
empregados totais (considerando próprios e terceirizados) no período analisado, segundo 
os dados disponíveis no SNIS.  

Além do número de trabalhadores, podem ser analisados também os índices 
calculados pelo SNIS e que também constam na Tabela 8. Para tanto, algumas definições 
retiradas do SNIS são importantes: 

➢ O indicador IN018 representa a quantidade total de trabalhadores envolvidos 
diretamente com a prestação dos serviços. O cálculo desse valor é obtido da 
soma dos empregados próprios mais a estimativa da quantidade de 
empregados de terceiros; 

➢ O índice de produtividade de pessoal total (indicador IN102) é medido 
segundo a quantidade de ligações ativas (água + esgotos) dividida pela 
quantidade equivalente de pessoal total (IN018). 

A Tabela 9 demonstra os valores nacionais e regionais do indicador IN102 
divulgados pelo SNIS.  

Tabela 9 - Índice de produtividade de pessoal total (IN102) para o ano de 2018. 

Região 

Abrangência 

Regional Microrregional 
Local - direito 

público 

Local - 
direito 
privado 

Local - 
empresa 
privada 

Norte 208,7 191,6 176,5  342,9 

Nordeste 364,4  250,9 269,0 195,6 

Sudeste 542,0 302,1 266,3 288,4 305,0 

Sul 437,6 200,7 189,0 230,7 200,6 

Centro-Oeste 412,7 489,7 233,8  291,7 



   

 

 

 
PRODUTO 3 - TOMO II - ÁGUA  

 Página: 34 

 

Região 

Abrangência 

Regional Microrregional 
Local - direito 

público 

Local - 
direito 
privado 

Local - 
empresa 
privada 

Brasil 445,2 284,4 246,3  290,6 

 Fonte: SNIS, 2018. 

 

O índice de produtividade de pessoal total (IN102) da CEDAE em Macaé para o ano 
2018 foi de cerca de 316 ligações/empregados. Comparando este número com os dados 
da Tabela 9, percebe-se que, considerando os valores de produtividade das empresas 
regionais (categoria à qual pertence a CEDAE), Macaé tinha, em 2018, um índice inferior 
ao apresentado pela região sudeste e inferior ao do Brasil.  

Deve-se ressaltar que, nesta comparação, deve ser levado em conta que cada 
sistema tem suas peculiaridades, tais como: número de unidades (ETAs, ETEs, unidades 
de recalque), topografia, qualidade e distância dos mananciais, etc.   

Outra informação importante contida na Tabela 8 é a despesa média anual por 
empregado, que em 2018 foi de R$ 157.030/ano ou R$ 13.085/mês por empregado próprio. 
Nesse valor está contida a soma de ordenados e salários, gratificações, encargos sociais 
(exceto PIS/PASEP e COFINS), pagamento a inativos e demais benefícios concedidos, tais 
como auxílio-alimentação, vale-transporte, planos de saúde e previdência privada. 

Quanto à área sob responsabilidade da SEMASA, segundo informações 
disponibilizadas, existem 20 funcionários responsáveis pela operação do sistema de água, 
sendo 7 efetivos, 8 comissionados e 5 terceirizados. Além desses, existe ainda um 
funcionário administrativo que atende tanto o sistema de água quanto o sistema de esgoto. 

 

5.1.7. Nível de atendimento 

O SNIS contém informações sobre o índice de atendimento urbano de água, 
conforme Tabela 10.  

Tabela 10 - Índice de atendimento urbano de água segundo o SNIS. 

Descrição 2015 2016 2017 2018 

AG001 - População total atendida com abastecimento de água 186.056 188.321 189.319 188.848 

IN023 - Índice de atendimento urbano de água 79,30 78,64 77,55 76,48 

Fonte: SNIS, 2015-2018. 

 

Na ocasião da revisão do Plano Diretor, foi feito um diagnóstico por setor 
administrativo, em que consta o nível de atendimento quanto ao sistema de água, 
separando em atendimento regular ou irregular. Os resultados estão na Tabela 11, com os 
resultados corroborando com os números encontrados no SNIS. 

Tabela 11 - Nível de atendimento com o sistema de água - Sede. 

Setor 
administrativo 

Bairro 
Pop. 
2018 
(hab.) 

Abast. Água (%) Abast. Água (hab.) 

regular  irregular regular  irregular 

Azul Cavaleiros 2.642 98,17% 1,83% 2.593 49 
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Setor 
administrativo 

Bairro 
Pop. 
2018 
(hab.) 

Abast. Água (%) Abast. Água (hab.) 

regular  irregular regular  irregular 

Glória 8.207 97,24% 2,76% 7.980 227 

Granja dos Cavaleiros 6.795 95,13% 4,87% 6.464 331 

Imboassica 1.063 80,56% 19,44% 856 207 

Lagoa 6.966 96,13% 3,87% 6.696 270 

Vale Encantado 269 10,45% 89,55% 28 241 

Amarelo 

Miramar 5.297 99,60% 0,40% 5.275 22 

Praia Campista 3.904 98,46% 1,54% 3.843 61 

Riviera Fluminense 14.407 97,18% 2,82% 14.000 407 

Visconde Araújo 13.703 98,36% 1,64% 13.478 225 

Verde 

Aroeira 17.319 99,17% 0,83% 17.175 144 

Botafogo 14.923 93,30% 6,70% 13.923 1.000 

Virgem Santa 1.383 96,57% 3,43% 1.335 48 

Vermelho 

Cajueiros 4.239 97,75% 2,25% 4.143 96 

Centro 7.157 99,51% 0,49% 7.121 36 

Imbetiba 5.620 98,25% 1,75% 5.521 99 

Vinho 
Ajuda 16.924 33,54% 66,46% 5.676 11.248 

Barra da Macaé 40.177 83,99% 16,01% 33.744 6.433 

Marrom 

Cabiúnas 140 0,00% 100,00% 0 140 

Lagomar 31.416 9,18% 90,82% 2.883 28.533 

Parque Aeroporto 31.089 94,36% 5,64% 29.335 1.754 

São José do Barreto 3.048 45,85% 54,15% 1.397 1.651 

Total 236.688   183.466 53.222 

Nível de atendimento  77,51% 22,49% 

Fonte: Diagnóstico geral Macaé, 2014. 

 

Deve-se ressaltar que esses números representam a disponibilidade do acesso ao 
sistema, não necessariamente que o serviço seja prestado adequadamente. Também 
existe a possibilidade de alguns imóveis estarem desligados do sistema por possuírem 
fontes próprias de abastecimento. 

 

5.1.8. Outorga 

A outorga de direito de uso dos recursos hídricos representa um instrumento, através 
do qual o Poder Público autoriza, concede ou ainda permite ao usuário fazer o uso deste 
bem público. É através deste ato (autorização / resolução para uso de recursos hídricos) 
que o Estado exerce, efetivamente, o domínio das águas preconizado pela Constituição 
Federal, regulando o compartilhamento entre os diversos usuários. Os seguintes usos de 
recursos hídricos dependem de outorga: 

➢ Derivação ou captação de parcela de água existente em um corpo de água, 
para consumo; 

➢ Extração de água de aquíferos; 
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➢ Lançamentos em corpo d’água, de esgotos e demais resíduos líquidos ou 
gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição 
final; 

➢ Aproveitamento de potenciais hidrelétricos; 

➢ Outros usos que alterem o regime, quantidade ou qualidade da água existente 
em um corpo hídrico. 

 

Os seguintes usos de recursos hídricos independem de outorga: 

➢ O uso de recursos hídricos para a satisfação das necessidades individuais ou 
de pequenos núcleos populacionais, em meio rural ou urbano, para atender 
as necessidades básicas da vida; 

➢ O uso de vazões e volumes considerados insignificantes, para derivações, 
captações e lançamentos. O uso insignificante não desobriga o respectivo 
usuário do atendimento de deliberações ou determinações do INEA. 

 

Portanto, os sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário são 
passíveis de outorga, já que alteram a condição quantitativa e qualitativa dos corpos d’água.  

Os atos de autorização de usos dos recursos hídricos no Estado do Rio de Janeiro 
(outorga, cancelamento, emissão de reserva de disponibilidade hídrica para fins de 
aproveitamentos hidrelétricos e sua consequente conversão em outorga de direito de uso 
de recursos hídricos, bem como perfuração e tamponamento de poços tubulares e demais 
usos) são da competência do INEA. Quando se trata de cursos d´água federais (corpos 
hídricos de domínio da União), é a Agência Nacional de Águas (ANA) quem concede a 
outorga de direito de uso. 

 A outorga é muito importante por duas razões principais: 

➢ Informação e controle dos usuários de recursos hídricos: Através da outorga, 
possibilita o conhecimento de todos os usuários de recursos hídricos de 
determinado curso d’água, ou bacia hidrográfica, tornando possível o 
gerenciamento deste, assim como estabelecer prioridades, determinar limites, 
identificar conflitos, entre outros; 

➢ Permitir investimentos e ações na Bacia Hidrográfica através da cobrança 
pelo uso da água. Este ponto não necessariamente deve ser feito em conjunto 
com a emissão da outorga. No entanto, a sua implementação permite que 
haja recursos financeiros para ações necessárias na Bacia Hidrográfica. 

 

Especificamente para o sistema de água de Macaé, foi disponibilizada a seguinte 
outorga, que diz respeito ao ponto atual de captação da CEDAE para atendimento da Sede 
de Macaé: 

➢ Outorga nº IN002007: 

• Emissão: 16 de junho de 2010; 
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• Validade: 16 de junho de 2013; 

• Objeto: Captação de água superficial no Rio Macaé; 

• Vazão: 3.074,4 m³/h ou 854 l/s; 

• Tempo de captação: 24 h/dia. 

 

Além da outorga anterior, foram disponibilizadas ainda duas certidões ambientais, 
conforme segue: 

➢ CA nº IN024225: 

• Emissão: 22 de agosto de 2013; 

• Validade: tempo indeterminado; 

• Objeto: Reserva de disponibilidade hídrica (outorga preventiva) no Rio 
Macaé; 

• Vazão: 2.880 m³/h ou 800 l/s; 

• Tempo de captação: 24 h/dia. 

 

➢ CA nº IN022203: 

• Emissão: 16 de janeiro de 2013; 

• Validade: tempo indeterminado; 

• Objeto: Reserva de disponibilidade hídrica (outorga preventiva) no Rio 
São Pedro; 

• Vazão: 2.880 m³/h ou 800 l/s; 

• Tempo de captação: 24 h/dia. 

 

A Outorga Preventiva está prevista no artigo 6º da Lei Federal no 9.984/2000 e visa 
reservar a vazão passível de outorga, possibilitando aos investidores o planejamento de 
empreendimentos que necessitem desses recursos. Conforme expressa o texto legal, a 
outorga preventiva não confere o direito de uso de recursos hídricos, sua transformação 
em outorga de direito de uso, se dá a pedido do requerente.  

 

5.1.9. Regulação e fiscalização dos serviços 

A Lei Nacional do Saneamento Básico, nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, traz no 
seu arcabouço legal-institucional diretrizes para as funções de regulação e fiscalização da 
prestação dos serviços de saneamento básico, separando as funções de planejamento, 
regulação e fiscalização e prestação desses serviços, acabando com a autorregulação dos 
prestadores e condicionando a validade dos contratos à existência de entidade de 
regulação e fiscalização e normas de regulação, conforme Artigo 11 transcrito a seguir.  



   

 

 

 
PRODUTO 3 - TOMO II - ÁGUA  

 Página: 38 

 

Art. 11. São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação 
de serviços públicos de saneamento básico:  

I - a existência de plano de saneamento básico; 

II - a existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e econômico-
financeira da prestação universal e integral dos serviços, nos termos do respectivo 
plano de saneamento básico; 

III - a existência de normas de regulação que prevejam os meios para o 
cumprimento das diretrizes desta Lei, incluindo a designação da entidade de 
regulação e de fiscalização (BRASIL, 2007). 

 

Essa lei ainda estabelece que os titulares/municípios definam a entidade que será 
responsável pela regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico, podendo a 
atividade de regulação ser exercida diretamente pelo titular ou delegada, conforme pode 
ser observado nos artigos transcritos a seguir: 

Art. 9º. O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de saneamento 
básico, devendo, para tanto: 

I - elaborar os planos de saneamento básico, nos termos desta Lei; 

II - prestar diretamente ou autorizar a delegação dos serviços e definir o ente 
responsável pela sua regulação e fiscalização, bem como os procedimentos de sua 
atuação; 

III - adotar parâmetros para a garantia do atendimento essencial à saúde pública, 
inclusive quanto ao volume mínimo per capita de água para abastecimento público, 
observada as normas nacionais relativas à potabilidade da água; 

IV - fixar os direitos e deveres dos usuários; 

V - estabelecer mecanismos de controle social, nos termos do inciso IV do caput do 
art. 3º desta Lei; 

VI - estabelecer sistema de informações sobre os serviços, articulado com o 
Sistema Nacional de Informações em Saneamento; 

VII- intervir e retomar a operação dos serviços delegados, por indicação da entidade 
reguladora, nos casos e condições previstos em lei e nos documentos contratuais. 

 

As atividades administrativas de regulação, inclusive organização, e de fiscalização 
dos serviços de saneamento básico poderão ser executadas pelo titular: 

➢ Diretamente, mediante órgão ou entidade de sua administração direta ou 
indireta, inclusive consórcio público do qual participe; ou 

➢ Mediante delegação a órgão ou entidade de outro ente da Federação, por 
meio de gestão associada de serviços públicos autorizada por consórcio 
público ou convênio de cooperação entre entes federados. 

 

Quanto à importância da regulação dos serviços de saneamento básico, há duas 
principais razões que justificam regular uma empresa. A primeira é corrigir falhas de 
mercado, principalmente em monopólios naturais, e a segunda garantir o interesse público. 
Ou seja, a regulação tem como finalidade a garantia de todos os serviços públicos serem 
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prestados em condições adequadas. Para isto, a prestação dos serviços deve atender aos 
princípios básicos de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, 
generalidade, cortesia e modicidade. 

Desta maneira, a regulação e a fiscalização são fundamentais para a prestação de 
serviços públicos com qualidade e sustentabilidade, assegurada a participação e o controle 
social.  

O ente regulador deve garantir o equilíbrio das relações entre o prestador e o titular 
visando à prestação de qualidade dos serviços aos usuários, a defesa dos usuários e a 
preservação do interesse público e a sustentabilidade econômico-financeira do prestador, 
independente da forma de prestação dos serviços. São objetivos da regulação: 

 I- fixar direitos e obrigações dos usuários e dos prestadores do serviço; 

II- estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para a 
satisfação dos usuários; garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas; 

III - prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos 
órgãos integrantes do sistema nacional de defesa da concorrência; e, 

IV - definir tarifas e outros preços públicos que assegurem tanto o equilíbrio econômico 
e financeiro dos contratos, quanto à modicidade tarifária e de outros preços públicos, 
mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que 
permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade. 

 

Compreendem-se também nas atividades de regulação dos serviços de saneamento 
básico a interpretação e a fixação de critérios para a fiel execução dos contratos, dos 
serviços e para a correta administração de subsídios. 

O poder regulatório de uma agência reguladora é exercido com a finalidade última 
de atender ao interesse público, mediante as atividades de normatização, fiscalização, 
controle, mediação e aplicação de sanções e penalidades nas concessões e permissões 
da prestação dos serviços públicos submetidos à sua competência com vistas a: 

➢ Promover e zelar pela eficiência econômica e técnica dos serviços; 

➢ Fixar regras procedimentais claras; 

➢ Promover a estabilidade nas relações entre o poder concedente, entidades 
reguladas e usuários; 

➢ Estimular a expansão e a modernização dos serviços, de modo a buscar a 
universalização e a melhoria dos padrões de qualidade; e, 

➢ Evitar a susceptibilidade do setor aos interesses políticos. 

 

Especificamente para a Sede de Macaé, onde há uma concessão do sistema de 
água, que é operado pela CEDAE, a responsabilidade pela regulação é da Agência 
Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (AGENERSA). 

A AGENERSA foi criada em 06 de junho de 2005 através da Lei Estadual nº 4.556, 
exercendo o poder regulatório dos Contratos de Concessão e Permissões de Serviços 

http://www.agenersa.rj.gov.br/agenersa_site/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=106
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Públicos licitados e elaborados pelo Poder Executivo Estadual, através das Secretarias de 
Estado, nas áreas de energia e saneamento básico, entre elas a CEDAE. 

A AGENERSA tem autonomia financeira mediante a cobrança da Taxa de 
Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos, instituída pela Lei Estadual nº 2.686, de 
13 de fevereiro de 1997, de 0,5% (meio por cento) sobre o somatório das receitas das tarifas 
auferidas mensalmente pelas concessionárias. 

A regulação da AGENERSA é praticada por meio de três vertentes principais: 

➢ Regulação Técnica e Fiscalizatória, com o objetivo de adequar ou aperfeiçoar 
a prestação dos serviços públicos à população com qualidade e continuidade 
dos sistemas; 

➢ Regulação Econômica, com o propósito de preservar o equilíbrio econômico-
financeiro dos contratos de concessão firmados entre os poderes 
concedentes e as concessionárias, assegurando a  modicidade das tarifas, 
bem como as metas de ampliação da cobertura dos sistemas; 

➢ Regulação Comercial, que tem a finalidade de normatizar os procedimentos 
de atendimento na busca pela estabilidade nas relações envolvendo os 
poderes concedentes, as concessionárias e os usuários, atuando 
como    mediadora das partes envolvidas. 

Quanto à área sob responsabilidade da Prefeitura Municipal (distritos), a Lei nº 
11.445/07 não trata da regulação, especificamente, quando os serviços são prestados pelo 
titular, como nesse caso. Não existe distinção quando não há relação contratual entre o 
titular e o prestador, em função da prestação ser por meio de órgão da Administração 
Pública municipal Direta ou entidade da Administração Pública municipal Indireta, sendo 
que, atualmente, os serviços prestados pela SEMASA de Macaé não são regulados.  

 

5.1.10. Qualidade da água distribuída 

Segundo a Portaria de Consolidação n° 5/2017 do Ministério da Saúde (MS), os 
responsáveis pelo controle de qualidade devem aprovar, junto à autoridade pública, um 
plano de amostragem (BRASIL, 2017).  

Quanto aos resultados, esses devem ser disponibilizados mensalmente nas contas 
de água e anualmente no relatório de qualidade da água distribuída, que deve ser divulgado 
ao consumidor e constar no endereço eletrônico do prestador de serviço. 

O SNIS possui em sua lista de indicadores alguns que versam sobre o tema, tais 
como os constantes nos quadros a seguir. 

Quadro 4 - Forma de cálculo e valoração do IN057. 

Nome: IN057 - Índice de fluoretação da água (%) 

Fórmula: 
 

IN057 = [ AG027 / (AG006 + AG018) ] 
x 100 

 

Dados: 
AG006 - Volume de água produzido (1.000 m³/ano)  
AG018 - Volume de água tratada importado (1.000 m³/ano) 
AG027 - Volume de água fluoretada (1.000 m³/ano) 

 Fonte: SNIS, 2020. 
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Quadro 5 - Forma de cálculo e valoração do IN075. 

Nome: IN075 - Incidência das análises de cloro residual fora do padrão (%) 

Fórmula: 
 

IN075 = QD007    x 100                        
 QD006   

 

Dados: 
QD006 - Quantidade de amostras para cloro residual 
analisadas (amostras/ano)  
QD007 - Quantidade de amostras para cloro residual 
com resultados fora do padrão (amostras/ano) 

 Fonte: SNIS, 2020. 

Quadro 6 - Forma de cálculo do IN076. 

Nome: IN076 - Incidência das análises de turbidez fora do padrão (%) 

Fórmula: 
 

IN076 = QD009    x 100                        
 QD008   

 

Dados: 
QD008 - Quantidade de amostras para turbidez 
analisadas (amostras/ano)  
QD009 - Quantidade de amostras para turbidez fora 
do padrão (amostras/ano) 

Fonte: SNIS, 2020. 
Quadro 7 - Forma de cálculo do IN079. 

Nome: IN079 - Índice de conformidade da quantidade de amostras - cloro residual (%) 

Fórmula: 
 

IN079 = QD006    x 100                        
 QD020   

 

Dados: 
QD006 - Quantidade de amostras para cloro residual 
analisadas (amostras/ano)  
QD020 - Quantidade mínima de amostras para cloro 
residual obrigatórias (amostras/ano) 

Fonte: SNIS, 2020. 
Quadro 8 - Forma de cálculo do IN080. 

Nome: IN080 - Índice de conformidade da quantidade de amostras - turbidez (%) 

Fórmula: 
 

IN080 = QD008    x 100                        
 QD019   

 

Dados: 
QD008 - Quantidade de amostras para turbidez 
analisadas (amostras/ano)  
QD019 - Quantidade mínima de amostras para 
turbidez obrigatórias (amostras/ano) 

Fonte: SNIS, 2020. 
Quadro 9 - Forma de cálculo do IN084. 

Nome: IN084 - Incidência das análises de coliformes totais fora do padrão (%) 

Fórmula: 
 

IN084 = QD027    x 100                        
 QD026   

 

Dados: 
QD026 - Quantidade de amostras para coliformes 
totais analisadas (amostras/ano)  
QD027 - Quantidade de amostras para coliformes 
totais com resultados fora do padrão (amostras/ano) 

Fonte: SNIS, 2020. 
Quadro 10 - Forma de cálculo do IN085. 

Nome: IN085 - Índice de conformidade da quantidade de amostras - coliformes totais (%) 

Fórmula: 
 

IN085 = QD026    x 100                        
 QD028   

 

Dados: 
QD026 - Quantidade de amostras para coliformes 
totais analisadas (amostras/ano)  
QD028 - Quantidade mínima de amostras para 
coliformes totais obrigatórias (amostras/ano) 

Fonte: SNIS, 2020. 

Na Tabela 12 constam os resultados divulgados pelo SNIS para os indicadores 
descritos anteriormente para o período entre os anos 2015 e 2018 na área da CEDAE, onde 
pode-se perceber que não há fluoretação da água e que o parâmetro turbidez vem 
apresentando muitos resultados fora do padrão. 
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Tabela 12 - Indicadores referentes à qualidade da água - CEDAE. 

Descrição Unid. 2015 2016 2017 2018 

IN057 - Índice de fluoretação de água % 0 0 0 0 

IN075 - Incidência das análises de cloro residual fora do padrão % 0,02 0,04 0,02 0,09 

IN076 - Incidência das análises de turbidez fora do padrão % 10,33 11,48 5,89 23,75 

IN079 - Índice de conformidade da quantidade de amostras - cloro 
residual 

% 168,66 167,39 137,29 105,46 

IN080 - Índice de conformidade da quantidade de amostras - turbidez % 97,97 97,98 97,12 99,81 

IN084 - Incidência das análises de coliformes totais fora do padrão % 0 0 0 0 

IN085 - Índice de conformidade da quantidade de amostras - 
coliformes totais 

% 119,88 116,51 117,45 121,88 

Fonte: SNIS, 2015-2018. 

 

No site da CEDAE constam relatórios da qualidade de água mensais, trimestrais, 
semestrais e anuais. No entanto, referente à Macaé, constam apenas os relatórios anuais, 
sendo o de 2018 o mais recente disponível. Os dados da Tabela 13 constam nesse relatório 
anual e demonstram que os parâmetros nela contidos atendem à legislação, quando se 
analisam os valores médios.  

Tabela 13 - Monitoramento da qualidade da água distribuída. 

 
Fonte: Relatório anual CEDAE, 2018. 

 

Em relação à divulgação da qualidade da água distribuída ao consumidor, o Decreto 
Federal  nº 5.440, de 4 de maio de 2005, estabelece definições e procedimentos sobre o 
controle da qualidade da água de sistemas de abastecimento e institui mecanismos e 
instrumentos para divulgação de informação ao consumidor sobre a qualidade da água para 
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consumo humano. O Art. 5º e o Art. 12º deste Decreto, descritos a seguir, estabelecem 
algumas definições: 

Art. 5º - Na prestação de serviços de fornecimento de água é assegurado ao 
consumidor, dentre outros direitos:  

I - receber nas contas mensais, no mínimo, as seguintes informações sobre a 
qualidade da água para consumo humano: a) divulgação dos locais, formas de 
acesso e contatos por meio dos quais as informações estarão disponíveis; b) 
orientação sobre os cuidados necessários em situações de risco à saúde; c) resumo 
mensal dos resultados das análises referentes aos parâmetros básicos de qualidade 
da água; e d) características e problemas do manancial que causem riscos à saúde 
e alerta sobre os possíveis danos a que estão sujeitos os consumidores, 
especialmente crianças, idosos e pacientes de hemodiálise, orientando sobre as 
precauções e medidas corretivas necessárias;  

II - receber do prestador de serviço de distribuição de água relatório anual contendo, 
pelo menos, as seguintes informações: a) transcrição dos arts. 6º, inciso III, e 31 da 
Lei nº 8.078, de 1990 , e referência às obrigações dos responsáveis pela operação 
do sistema de abastecimento de água, estabelecidas em norma do Ministério da 
Saúde e demais legislações aplicáveis; b) razão social ou denominação da empresa 
ou entidade responsável pelo abastecimento de água, endereço e telefone; c) nome 
do responsável legal pela empresa ou entidade; d) indicação do setor de 
atendimento ao consumidor; e) órgão responsável pela vigilância da qualidade da 
água para consumo humano, endereço e telefone; f) locais de divulgação dos dados 
e informações complementares sobre qualidade da água; g) identificação dos 
mananciais de abastecimento, descrição das suas condições, informações dos 
mecanismos e níveis de proteção existentes, qualidade dos mananciais, fontes de 
contaminação, órgão responsável pelo seu monitoramento e, quando couber, 
identificação da sua respectiva bacia hidrográfica; h) descrição simplificada dos 
processos de tratamento e distribuição da água e dos sistemas isolados e 
integrados, indicando o município e a unidade de informação abastecida; i) resumo 
dos resultados das análises da qualidade da água distribuída para cada unidade de 
informação, discriminados mês a mês, mencionando por parâmetro analisado o 
valor máximo permitido, o número de amostras realizadas, o número de amostras 
anômalas detectadas, o número de amostras em conformidade com o plano de 
amostragem estabelecido em norma do Ministério da Saúde e as medidas adotadas 
face às anomalias verificadas; e j) particularidades próprias da água do manancial 
ou do sistema de abastecimento, como presença de algas com potencial tóxico, 
ocorrência de flúor natural no aquífero subterrâneo, ocorrência sistemática de 
agrotóxicos no manancial, intermitência, dentre outras, e as ações corretivas e 
preventivas que estão sendo adotadas para a sua regularização. 

Art. 12º - Os responsáveis pelos sistemas de abastecimento devem disponibilizar, 
em postos de atendimento, informações completas e atualizadas sobre as 
características da água distribuída, sistematizadas de forma compreensível aos 
consumidores. 

 

Observando o padrão de conta de água e esgoto distribuída à população para a 
Sede, percebe-se que as contas impressas estão no padrão solicitado. No site da CEDAE, 
referente à Macaé, constam os relatórios anuais mais recentes (inclusive o de 2019). 

Na Tabela 14 constam os resultados divulgados pelo SNIS para os indicadores 
descritos anteriormente para os anos 2015 e 2017 na área sob responsabilidade da 
SEMASA, onde pode-se perceber que não há fluoretação da água e que os parâmetros 
turbidez e coliformes totais vem apresentando muitos resultados fora do padrão. 
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Tabela 14 - Indicadores referentes à qualidade da água - SEMASA. 

Descrição Unid. 2015 2017 

IN057 - Índice de fluoretação de água % 0 0 

IN075 - Incidência das análises de cloro residual fora do padrão % 2,85 5,82 

IN076 - Incidência das análises de turbidez fora do padrão % 26,49 52,79 

IN079 - Índice de conformidade da quantidade de amostras - cloro residual % 170,57 77,9 

IN080 - Índice de conformidade da quantidade de amostras - turbidez % 84,89 81,49 

IN084 - Incidência das análises de coliformes totais fora do padrão % 29,31 27,25 

IN085 - Índice de conformidade da quantidade de amostras - coliformes 
totais 

% 100 47,92 

Fonte: SNIS, 2015, 2017. 

 

5.1.11. Mananciais 

O Município de Macaé está situado na Região Hidrográfica Macaé e das Ostras (RH 
VIII), uma das nove regiões hidrográficas em que se encontra dividido o Estado do Rio de 
Janeiro, para efeito de planejamento dos recursos hídricos.  

A RH VIII se encontra localizada na faixa costeira central-norte do Estado do Rio de 
Janeiro entre as regiões hidrográficas do Baixo Paraíba do Sul e Lagos São João, 
abrangendo totalmente o município de Macaé e parcialmente os municípios de Rio das 
Ostras, de Nova Friburgo, Casimiro de Abreu, Conceição de Macabu e Carapebus. 

A RH VIII é formada pelas bacias hidrográficas dos rios Macaé, das Ostras, da Lagoa 
de Imboassica e de pequenos córregos e lagoas litorâneas. Limitando-se ao Norte com a 
bacia do rio Macabu, ao Sul com a bacia do rio São João, a oeste com as bacias dos rios 
Macacu e Bengala e a leste com o Oceano Atlântico. 

Atualmente, o abastecimento de água da Sede de Macaé é feito através de captação 
no Rio Macaé, na localidade de Severina. Segundo o Plano de Recursos Hídricos da 
Região Hidrográfica Macaé e das Ostras - PRH/2014, a Bacia Hidrográfica do Rio Macaé 
abrange uma área de drenagem de 1.765 km² e seu principal curso d’água, o Rio Macaé, 
se desenvolve por um percurso de 136 km, com nascentes situadas na Serra de Macaé de 
Cima, próximo ao Pico do Tinguá, a 1.560m de altitude, no Município de Nova Friburgo, 
desembocando no Oceano Atlântico, junto à Cidade de Macaé. 

A bacia hidrográfica do rio Macaé pode ser subdividida em cinco sub-bacias, a saber: 
Sub-bacia do Alto Macaé, Sub-bacia do Rio Sana, Sub-bacia do Médio Macaé, Sub-bacia 
do Rio São Pedro e Sub-bacia do Baixo Macaé.   

A Sub-bacia do Alto Macaé abrange desde as nascentes do rio Macaé até a foz do 
rio Bonito. A Sub-bacia do Médio Macaé compreende a bacia entre a foz do rio Bonito e a 
foz do rio d’Anta. Na Sub-bacia do Rio São Pedro localizam-se as sedes de dois distritos 
do Município de Macaé, Glicério e Córrego do Ouro. Já a Sub-bacia do Baixo Macaé 
abrange desde a foz do rio d’Anta até a foz do rio Macaé, no Oceano Atlântico. A atual 
captação para atendimento da Sede de Macaé encontra-se na Sub-bacia Baixo Macaé. 

 



   

 

 

 
PRODUTO 3 - TOMO II - ÁGUA  

 Página: 45 

 

 

Obs.: Os limites da Região Hidrográfica foram alterados conforme Resolução CERHI-RJ nº 107/2013. 
Figura 5 - Sub-bacias do Rio Macaé. 

Fonte: PRH, 2014. 

 

5.1.11.1. Uso e ocupação do solo 

A RH VIII ocupa a área do Corredor Central da Serra do Mar. O seu processo de 
fragmentação data desde os primórdios da colonização quando se intensificaram as 
intervenções antrópicas nesta paisagem, em especial aquelas relacionadas à implantação 
de atividades agrícolas, extrativistas e pastoris.   

As características atuais do ecossistema da região são reflexos da evolução histórica 
dos diversos ciclos de ocupação e exploração da região, desde a introdução dos plantios 
da cana de açúcar, do café e da banana, da introdução da pecuária extensiva de corte, até 
mais recentemente, a expansão das áreas urbanas com a introdução da indústria do 
Petróleo e do turismo.  

Atualmente, as regiões que apresentam vegetação em melhor estado de 
conservação encontram-se nas porções altas do rio Macaé e de seus tributários. No 
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entanto, nas regiões onde não há mais cobertura florestal houve a substituição, no trecho 
alto da bacia do rio Macaé, inicialmente pela monocultura do café, substituída após pela 
monocultura da banana e por culturas de subsistência familiares como o inhame, a 
mandioca e de flores. Nos trechos médio e baixo predominam pastagens e pequenas áreas 
agrícolas.  

O PRH/2014, a partir de uma operação de intercepção espacial entre o mapa de Uso 
do Solo e Cobertura Vegetal e os limites das sub-bacias da RH VIII, estimou as proporções 
das diferentes classes de cobertura presente em cada sub-bacia analisada, conforme 
Tabela 15, onde pode-se perceber que as pastagens ocupam área considerável nas sub-
bacias (12,52 % no Alto Macaé, 30,76 no Médio Macaé, 32,66% no Rio Sana e 59,51% no 
Rio São Pedro). 
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Tabela 15 - Áreas das classes de cobertura e uso, por sub-bacia na RH VIII. 

Classe de uso e tipologia 

Sub-bacia do Alto 
Rio Macaé 

Sub-bacia do 
Médio Rio Macaé 

Sub-bacia do 
Baixo Rio Macaé 

Sub-bacia do Rio 
Sana 

Sub-bacia do Rio 
São Pedro 

Área 
(km²) 

Part. 
Sub-
bacia 
(%) 

Área 
(km²) 

Part. 
Sub-
bacia 
(%) 

Área 
(km²) 

Part. 
Sub-
bacia 
(%) 

Área 
(km²) 

Part. 
Sub-
bacia 
(%) 

Área 
(km²) 

Part. 
Sub-
bacia 
(%) 

Afloramento rochoso 0,75 0,25 2,22 0,95 0,85 0,14 0,17 0,16 2,27 0,48 

Agricultura 0,16 0,05 1,08 0,47 - - - - - - 

Água - - 0,95 0,41 2,10 0,35 - - 0,41 0,09 

Áreas úmidas - - - - 16,43 2,70 - - - - 

Cordões arenosos - - - - 0,13 0,02 - - - - 

Floresta estacional de terras baixas - - - - - - - - - - 

Floresta estacional submontana - - - - - - - - - - 

Floresta ombrófila densa alto montana 4,34 1,46 - - - - 1,45 1,33 - - 

Floresta ombrófila densa montana 248,94 83,98 81,71 35,05 17,75 2,92 64,57 59,32 75,88 16,04 

Floresta ombrófila densa submontana - - 74,62 32,01 90,60 14,90 7,11 6,53 101,90 21,55 

Floresta ombrófila densa terras baixas - - 0,83 0,36 30,67 5,04 - - 10,28 2,17 

Floresta ombrófila e formações pioneira submontana - - - - - - - - 0,05 0,01 

Mangue - - - - 1,07 0,18 - - - - 

Ocupação urbana de alta densidade - - - - 7,26 1,19 - - - - 

Ocupação urbana de média densidade 5,13 1,73 - - 17,23 2,83 - - 0,70 0,15 

Pastagem  37,13 12,52 69,10 29,64 348,08 57,25 35,56 32,66 229,55 48,54 

Pastagem em várzea - - 2,62 1,12 73,52 12,09 - - 51,90 10,97 

Reflorestamento - - - - 2,02 0,33 - - - - 

Restinga - - - - 0,31 0,05 - - - - 

Área total da Sub-bacia 296,44 100,00 233,13 100,00 608,01 100,00 108,86 100,00 472,94 100,00 

Fonte: PRH, 2014. 
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Obs.: Os limites da Região Hidrográfica foram alterados conforme Resolução CERHI-RJ nº 107/2013. 

Figura 6 - Mapa de Uso do Solo e Cobertura Vegetal na RH VIII. 
Fonte: PRH, 2014. 
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Quanto às áreas de preservação permanente (APPs), o PRH/2014 as delimitou 
conforme legislação ambiental (resultando na Tabela 16), definindo-as como: 

➢ Faixa marginal dos cursos d’água naturais, com base na largura dos 
mesmos, que na bacia foram de 30, 50 e 100 metros; 

➢ Nascentes, onde foram considerados os trechos iniciais dos curso de água 
mapeados, tomados como referência para delimitar um polígono com raio de 
50 metros no entorno do ponto;  

➢ APP de declividade (> 45°);  

➢ APP de altitude (> 1800 m);  

➢ APP de topo de morro (h>=100m, inclinação média maior que 25°); 

➢ APP de manguezais;  

➢ APP de restinga. 

 

O PRH/2014 elaborou também o cruzamento das APPs com o uso de solo e a 
cobertura vegetal, viabilizando a avaliação da condição atual de conservação das APPs, 
conforme Tabela 17, onde pode-se perceber que as sub-bacias baixo Macaé e São Pedro 
são as que possuem menor conservação das APPs. 
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Tabela 16 - Áreas de APP na RH VIII. 

Tipo de APP 

Sub-bacia do Alto 
Rio Macaé 

Sub-bacia do 
Médio Rio Macaé 

Sub-bacia do 
Baixo Rio Macaé 

Sub-bacia do Rio 
Sana 

Sub-bacia do Rio 
São Pedro 

Área 
(km²) 

Part. 
Sub-
bacia 
(%) 

Área 
(km²) 

Part. 
Sub-
bacia 
(%) 

Área 
(km²) 

Part. 
Sub-
bacia 
(%) 

Área 
(km²) 

Part. 
Sub-
bacia 
(%) 

Área 
(km²) 

Part. 
Sub-
bacia 
(%) 

APP lagoas 30 m - - 0,09 0,13 1,78 1,13 0,02 0,05 0,48 0,35 

APP hidrografia 30 m 47,99 47,68 31,54 43,71 109,85 69,63 18,59 51,68 84,98 60,87 

APP hidrografia 50 m 0,32 0,32 5,75 7,97 10,57 6,70 0,002 0,005 4,33 3,10 

APP hidrografia 100 m - - - - 3,67 2,32 - - - - 

APP altitude 1800 m 0,00 0,00 - - - - 0,01 0,03 - - 

APP topo morro 43,49 43,21 26,55 36,80 16,67 10,57 13,16 36,58 32,74 23,45 

APP cordões arenosos - - - - 0,13 0,08 - - - - 

APP declividade 45º 3,27 3,25 4,26 5,90 1,82 1,15 1,58 4,40 7,53 5,39 

APP de mangue - - - - 1,07 0,68 - - - - 

APP nascentes 50 m 5,58 5,55 3,96 5,48 11,91 7,55 2,61 7,25 9,55 6,84 

APP de restinga - - - - 0,31 0,20 - - - - 

Área total de APP 100,66 100,00 72,15 100,00 157,78 100,00 35,97 100,00 139,61 100,00 

Área total da sub-bacia 296,44   233,13   608,01   108,86   472,94   

Porcentagem ocupada por 
APP   33,96   30,95   25,95   33,04   29,52 

Fonte: PRH, 2014. 
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Tabela 17 - Áreas por classe de uso e cobertura vegetal das APPs na RH VIII. 

Uso e cobertura vegetal 

Sub-bacia do Alto 
Rio Macaé 

Sub-bacia do 
Médio Rio Macaé 

Sub-bacia do 
Baixo Rio Macaé 

Sub-bacia do Rio 
Sana 

Sub-bacia do Rio 
São Pedro 

Área 
(km²) 

 (%) 
Área 
(km²) 

 (%) 
Área 
(km²) 

 (%) 
Área 
(km²) 

 (%) 
Área 
(km²) 

 (%) 

Não 
Antropizado 

Afloramento rochoso 0,41 0,44 0,87 1,31 0,26 0,18 0,08 0,25 1,32 1,03 

Restinga - - - - 0,31 0,21 - - - - 

Áreas úmidas - - - - 4,91 3,37 - - - - 

Cordões arenosos - - - - 0,13 0,09 - - - - 

Floresta 81,44 88,84 48,74 73,71 38,10 26,19 23,90 73,16 60,06 47,06 

Mangue - - - - 1,07 0,73 - - - - 

Total não antropizado 81,85 89,28 49,61 75,02 44,78 30,77 23,98 73,41 61,38 48,09 

Antropizado 

Ocup. Urbana de alta densidade - - - - 0,45 0,31 - - - - 

Ocup. Urbana de média 
densidade 

1,04 1,13 - - 2,28 1,57 - - 0,18 0,14 

Agricultura 0,05 0,05 0,17 0,25 - - - - - - 

Moderadamente 
antropizado 

Pastagem 8,73 9,52 14,77 22,34 77,40 53,21 8,69 26,59 53,83 42,18 

Pastagem em várzea - - 0,71 1,07 18,54 12,74 - - 11,93 9,35 

Reflorestamento - - - - 0,29 0,20 - - - - 

Outros Não classificado como APP - - 0,87 1,32 1,73 1,19 - - 0,32 0,25 

Fonte: PRH, 2014. 
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5.1.11.2. Aspectos qualitativos 

A Tabela 18 consta no PRH/2014 e refere-se a uma avaliação integrada de alguns 
parâmetros na região do Alto Macaé realizada em 2010 (região serrana onde localizam-se 
as captações dos distritos de Macaé), onde: 

➢ Ponto 1 = Foz do Rio Bonito no Rio Macaé; 

➢ Ponto 2 = Rio Sana; 

➢ Ponto 3 = Foz do Rio Sana no Rio Macaé; 

➢ Ponto 4 = Rio Macaé a jusante do Rio Sana. 

Tabela 18 - Resultados das análises físico-químicas no Rio Macaé. 

Parâmetros Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 VOR (*) 

Oxigênio dissolvido (mg/l) 7,2 8,1 8,6 8,87 > 5 

DBO (mg/l) 1 1 2 1 < 5 

pH 6,8 6,9 6,8 6,8 6,0 a 9,0 

Cor (mgPt/l) 40 30 40 50 < 75 

Turbidez (UNT) 30 45 50 40 < 100 

Clorofila a (ug/l) 4,1 0 2,9 0 < 30 

Nitrato (mg/l) 0,22 0,21 0,24 0,25 < 10 

Nitrogênio total (mg/l) 0,7 0,7 0,7 0,8 - 

Fósforo total (mg/l) 0,13 0,15 0,13 0,14 < 0,1 

Coliformes termotolerantes 150 111 230 170 < 1000 

Coliformes totais 330 300 270 390 < 5000 

(*) Conforme Resolução CONAMA nº 357/2005. 
Fonte: PRH, 2014. 

 

A conclusão que o PRH/2014 chegou, a partir das análises demonstradas, é que, 
com exceção dos valores obtidos para Fósforo Total, os demais resultados dos parâmetros 
analisados se mantiveram abaixo dos valores orientadores estabelecidos pela Resolução 
CONAMA nº 357/05, para a Classe 2.  

Existem ainda alguns programas de monitoramento da qualidade das águas da bacia 
do rio Macaé, a saber:  

➢ Programa de monitoramento do INEA: Dois pontos codificados como MC002 
e SP0050, ambos localizados junto às pontes da BR101, o primeiro no rio 
Macaé (22º17’43,3”S - 41º52’44,8”O), com 98 determinações desde 1980 até 
o presente, com várias descontinuidades importantes, e o segundo, no rio São 
Pedro  (22º16’40,64”S - 41º52’21,34”O), este com 68 determinações desde 
1980, também com descontinuidades importantes; 

➢ Programa de monitoramento da UTE Norte Fluminense, realizado pela 
empresa ECOLOGUS desde 2002, em dois pontos de monitoramento, 
localizados o primeiro (M20) a 20 metros a montante da captação de água da 
usina no rio Macaé, e o outro (J200) a 200 metros a jusante da mesma 
captação. 
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O Plano de Monitoramento do INEA prevê amostragens de água bimestrais, na 
superfície, com os seguintes parâmetros: OD, DBO, DQO, pH, condutividade, alcalinidade, 
resíduo não filtrado total, resíduo total, turbidez, cor, amônia, nitrito, nitrato, nitrogênio 
kjeldahl, fosfato, fósforo total, cianetos, fenóis, metais pesados (Cd, Pb, Cu, Cr, Fe, Mn, Hg, 
Ni e Zn), coliformes e fitoplâncton quali e quantitativo.  

Um resumo desse monitoramento está na Tabela 19, onde pode-se perceber que, 
no Rio Macaé, 91,6% das análises classificaram o Rio como classe 3 ou 4, enquanto que 
no Rio São Pedro essa porcentagem foi de 80,4%. O período das análises monitoradas é 
de 24/09/1980 a 20/12/2011. Deve-se ressaltar que esses dois pontos de monitoramento 
estão a jusante da atual captação da CEDAE para Macaé. 

Segundo o PRH/2014, os parâmetros responsáveis pela classificação nas classes 3 
e 4, são principalmente coliformes termotolerantes e fósforo total. Eventualmente, juntam-
se a estes alguns metais (Cd, Pb, Cr e Mn) e, menos vezes, alguns pesticidas (DDT e 
Endrin).   

A razão para o monitoramento de defensivos agrícolas, deve-se ao fato de que no 
passado, em virtude da suspeita de uso indevido de defensivos agrícolas na cultura de 
arroz em fazenda próxima ao encontro dos rios São Pedro e Macaé, foi necessário realizar 
pesquisa de alguns parâmetros relacionados. 

Tabela 19 - Frequência de ocorrência das classes da Resolução CONAMA 357/05, para os pontos 
MC002 e SP0050, em porcentagem. 

Pontos de amostragem 
Frequência de ocorrência 

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 

MC002 (Rio Macaé) 4,8 3,6 48,8 42,8 

SP0050 (Rio São Pedro) 11,8 7,8 43,1 37,3 

Fonte: PRH, 2014. 

 

Já para o programa de monitoramento da UTE Norte Fluminense, os parâmetros 
monitorados são: Alcalinidade Total, Cloretos, Condutividade, Cor, DBO, DQO, Dureza 
Total, Fenóis, Fósforo Inorgânico Solúvel, Fósforo Total, Nitrogênio Amoniacal, Nitrogênio 
Total, OD, pH, Temperatura da água e do ar, Turbidez, Fitoplâncton, Perifiton, Coliformes 
Total e Fecal, e Estreptococus Fecal. Os pontos de monitoramento estão na Figura 7 (o 
ponto M20 está localizado 20 metros a montante da captação de água da usina UTE Norte 
Fluminense no rio Macaé, e o ponto J200 está localizado 200 metros a jusante da mesma 
captação). 
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Figura 7 - Pontos de monitoramento da UTE Norte Fluminense no Rio Macaé. 
Fonte: Adaptado Google Earth, 2020. 

 

Também foi feito um resumo do monitoramento, constante na Tabela 20, onde pode-
se perceber que, no ponto M20, 33,4% das análises classificaram o Rio como classe 3 ou 
4, enquanto que no ponto J200 essa porcentagem foi de 50%. Deve-se ressaltar que esses 
dois pontos de monitoramento estão a jusante da atual captação da CEDAE para Macaé. 

Tabela 20 - Frequência de ocorrência das classes da Resolução CONAMA 357/05, para os pontos 
M20 e J200, em porcentagem. 

Pontos de 
amostragem 

Frequência de ocorrência 

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 

M20 36,1 30,5 27,8 5,6 

J200 30,6 19,4 25,0 25,0 

Fonte: PRH/2014. 

 

O PRH/2014 também produziu dados primários de monitoramento da qualidade da 
água no Rio Macaé, em 11 diferentes pontos. Os pontos MACAÉ08 e MACAÉ09 são de 
interesse do presente PMSB, pois encontram-se próximos da atual captação da CEDAE e 
também próximos da futura captação proposta no Rio São Pedro. A Tabela 21 e a Figura 8 
localizam os pontos em questão, onde pode ser visto que o ponto MACAÉ08 está localizado 
exatamente no ponto de captação da CEDAE. 

Tabela 21 - Localização dos pontos de amostragem MACAE08 e MACAE09. 

Pontos de 
amostragem 

Localização 
Coordenadas 
geográficas 

MACAE08 Rio Macaé a montante da confluência com o Rio São Pedro 22º 17´46"S 41º53´36"W 

MACAE09 Rio Macaé a jusante da confluência com o Rio São Pedro 22º18´23"S 41º49´20"W 

Fonte: PRH/2014. 
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Figura 8 - Localização dos pontos de monitoramento MACAÉ08 e MACAE09. 
Fonte: Adaptado Google Earth, 2020. 

 

Para a produção de dados primários, foram feitas três campanhas de campo, a 
saber:  

➢ Primeira campanha: Campanha piloto (outono de 2012), para fins de 
conhecimento da área, definição dos pontos de amostragem e da logística de 
coleta, entrosamento da equipe de campo com o laboratório do INEA; 

➢ Segunda campanha: Campanha de águas baixas (inverno de 2012); 

➢ Terceira campanha: Campanha de águas altas (verão 2013). 

 

A seguir constam alguns resultados dessas campanhas constantes no PRH/2014. 
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Figura 9 - Resultados para o parâmetro Cor. 
Fonte: PRH, 2014. 

 

 

Figura 10 - Resultados para o parâmetro Turbidez. 
Fonte: PRH, 2014. 
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Figura 11 - Resultados para o parâmetro Cloretos. 
Fonte: PRH, 2014. 

 

Figura 12 - Resultados para o parâmetro Oxigênio dissolvido. 
Fonte: PRH, 2014. 
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Figura 13 - Resultados para o parâmetro Fósforo total. 
Fonte: PRH, 2014. 

 

Figura 14 - Resultados para o parâmetro Coliformes termotolerantes. 
Fonte: PRH, 2014. 
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A demanda bioquímica de oxigênio (DBO), nitrogênio amoniacal dissolvido e 
clorofila-a ficaram dentro dos limites compatíveis com a classe 1 (águas doces) da 
resolução Conama nº 357/2005.  

Em todas as três campanhas realizadas os pontos monitorados não apresentaram 
concentrações de cianetos detectáveis pelo método utilizado. Em relação aos metais, o 
cádmio total, chumbo, mercúrio e alumínio não foram detectados nos pontos de interesse 
(MACAÉ08 e MACAÉ09).    

Sintetizando os resultados, na 2ª campanha, os pontos MACAÉ08 e MACAÉ09 
apresentaram características de qualidade dentro dos padrões para classe 1, enquanto que 
na 3ª campanha esses mesmos pontos apresentaram características de classe 2 (devido 
unicamente às concentrações de coliformes termotolerantes).  

 Também foi calculado o IQA a partir dos resultados encontrados, com os seguintes 
resultados para os pontos MACAÉ08 e MACAÉ09: 

➢ 1º campanha: qualidade regular; 

➢ 2ª campanha: qualidade boa; 

➢ 3ª campanha: qualidade boa.  

 

Analisando todos os resultados demonstrados anteriormente, percebe-se que a 
qualidade da água nos pontos de captação (atual e proposto) possuem qualidade de regular 
a boa, dependendo da época (já que as chuvas influenciam a qualidade), e que os 
parâmetros que mais causaram a queda da qualidade estão relacionados ao descarte de 
esgoto não tratado, evidenciando a necessidade de implantação de sistemas de coleta e 
tratamento na bacia. 

No entanto, os resultados do monitoramento realizado pelo INEA, nos rios Macaé e 
São Pedro, sugerem a presença de contaminação agroindustrial de montante (fenóis, 
metais, e agrotóxicos), fato que deve ser levado em conta para a fiscalização na bacia. 

O INEA coordena um programa de proteção e recuperação de mananciais no Estado 
do Rio de Janeiro denominado pacto pelas águas, que promove e apoia iniciativas para a 
proteção e recuperação do meio ambiente e dos recursos hídricos em áreas de interesse 
para a proteção e recuperação de mananciais de abastecimento público. A seguir constam 
algumas ações do programa: 

➢ Estudos e subsídios para o planejamento e ordenamento territorial em áreas 
de mananciais de abastecimento público; 

➢ Iniciativas para proteção e recuperação de mananciais de abastecimento 
público; 

➢ Pagamento por Serviços Ambientais (PSA); 

➢ Destinação de obrigações de restauração florestal para áreas de interesse de 
proteção de recuperação de mananciais; 

➢ Cadastro e regularização ambiental de propriedades rurais, de acordo com o 
Novo Código Florestal. 



   

 

 

 
PRODUTO 3 - TOMO II - ÁGUA  

 Página: 60 

 

As áreas de interesse para proteção e recuperação de mananciais - AIPMs, 
representam as áreas focais de atuação do Programa Pacto pelas Águas e correspondem 
às áreas que influenciam diretamente a qualidade da água e integridade dos corpos 
hídricos.  As AIPMs foram delimitadas a partir da área de drenagem situada a montante dos 
pontos de captação de mananciais estratégicos para o abastecimento público no Estado do 
Rio de Janeiro. Foram contemplados os mananciais de atendimento das sedes urbanas 
dos 92 municípios fluminenses, correspondendo a 199 pontos de captação de água. 

Os projetos de restauração florestal promovidos ou apoiados pelo Pacto pelas Águas 
devem privilegiar intervenções nas áreas identificadas como prioritárias para a proteção e 
recuperação de mananciais. Na Figura 15 constam as áreas prioritárias para restauração 
florestal visando à proteção e recuperação de mananciais, incluindo a região hidrográfica 
onde Macaé está inserida. 

 

 

Figura 15 - Áreas prioritárias para restauração florestal. 
Fonte: INEA, 2020. 
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5.1.11.1. Balanço hídrico qualitativo 

O balanço hídrico qualitativo simula as condições de qualidade de água na rede de 
drenagem da Bacia, através da estimativa de cargas de poluentes geradas, tais como: 
esgoto doméstico, criação animal e atividade agrícola. 

Os resultados das simulações de qualidade de água mostram a concentração 
resultante em cada trecho simulado. A distribuição das classes de valores é feita de acordo 
com as classes de enquadramento da Resolução CONAMA n° 357/2005.  

O PRH/2014 realizou simulações de qualidade de água para os parâmetros DBO, 
OD, P e CT, para o ano 2032 no Cenário I (de maior dinâmica econômica), conforme 
demonstrados nos mapas a seguir, considerando a situação de estiagem da vazão Q7,10, 
ou seja, a situação mais desfavorável. Foi considerado ainda que o tratamento dos 
efluentes seria tal como foi considerado na cena atual.  

Analisando os mapas, percebe-se que: 

➢ Para o parâmetro DBO, o resultado para o Rio Macaé no local atual de 
captação foi classe 1, enquanto que no Rio São Pedro, no local da futura 
captação, classe 4. A jusante de Frade o resultado foi de classe 2 a 4; 

➢ Para o parâmetro OD, o resultado para o Rio Macaé no local atual de captação 
foi classe 1, enquanto que no Rio São Pedro, no local da futura captação, 
classe 2. Para a bacia do Alto Macaé o resultado foi predominantemente 
classe 1; 

➢ Para o parâmetro P, o resultado para o Rio Macaé no local atual de captação 
foi classe 1, enquanto que no Rio São Pedro, no local da futura captação, 
classe 4. A jusante de Frade o resultado foi classe 4; 

➢ Para o parâmetro CT, o resultado para o Rio Macaé no local atual de captação 
foi classe 1, enquanto que no Rio São Pedro, no local da futura captação, 
classe 3. A jusante de Frade o resultado foi classe 4. 

 

Através dos resultados anteriores, percebe-se a necessidade de atuação na bacia, 
principalmente na bacia do Rio São Pedro, para abatimento da poluição. Na etapa de 
proposições serão elencadas as necessidades de atuação na bacia para a melhoria da 
qualidade da água. 
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Obs.: Os limites da Região Hidrográfica foram alterados conforme Resolução CERHI-RJ nº 107/2013. 
Figura 16 - Qualidade da Água: Cenário I Desenvolvimento Integrado/Emergência, cena 2032 e estiagem Q7,10 - Parâmetro DBO. 

Fonte: PRH, 2014. 
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Obs.: Os limites da Região Hidrográfica foram alterados conforme Resolução CERHI-RJ nº 107/2013. 
Figura 17 - Qualidade da Água: Cenário I Desenvolvimento Integrado/Emergência, cena 2032 e estiagem Q7,10 - Parâmetro OD. 

Fonte: PRH, 2014. 
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Obs.: Os limites da Região Hidrográfica foram alterados conforme Resolução CERHI-RJ nº 107/2013. 
Figura 18 - Qualidade da Água: Cenário I Desenvolvimento Integrado/Emergência, cena 2032 e estiagem Q7,10 Parâmetro Fósforo Total. 

Fonte: PRH, 2014. 
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Obs.: Os limites da Região Hidrográfica foram alterados conforme Resolução CERHI-RJ nº 107/2013. 
Figura 19 - Qualidade da Água: Cenário I Desenvolvimento Integrado/Emergência, cena 2032 e estiagem Q7,10 Parâmetro Coliformes 

Termotolerantes. 
Fonte: PRH, 2014. 
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5.1.11.2. Enquadramento 

A definição do enquadramento em classes dos corpos d’água é o estabelecimento 
da meta ou objetivo de qualidade da água (classe) a ser alcançado e/ou mantido em um 
segmento de corpo de água ao longo do tempo para garantir aos usuários a qualidade 
necessária ao atendimento de seus usos. 

Como previsto na Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/1997), 
conhecida também como a “Lei das Águas”, o enquadramento dos corpos d’água é muito 
mais que uma simples classificação, é um instrumento fundamental para o gerenciamento 
dos recursos hídricos e no planejamento ambiental (BRASIL, 1997).  

A classe do enquadramento a ser alcançada no futuro, para um determinado corpo 
d’água, deverá ser estabelecida através de um processo de discussão pela sociedade, para 
firmar um pacto nesse sentido, levando em conta os usos prioritários definidos para as suas 
águas. A discussão e o estabelecimento desse pacto ocorrerão dentro do fórum 
estabelecido pela Lei das Águas: o Comitê da Bacia Hidrográfica.  

O PRH/2014 apresentou uma proposta de enquadramento dos corpos d’água 
superficiais para os principais rios da bacia, segundo os usos preponderantes. Para isso, 
levou-se em consideração as intenções de uso das águas, obtidas na avaliação integrada 
e nas projeções realizadas. Também foram considerados os resultados das duas 
campanhas de monitoramento, em águas baixas, realizadas ao longo do plano. As 
propostas e justificativas para o enquadramento das águas doces são as transcritas a 
seguir do PRH/2014: 

➢ No trecho mais a montante do rio Macaé, localizado dentro da área do Parque 
Estadual dos Três Picos, propõe-se a Classe Especial, devido a Unidade de 
Conservação presente e a ocupação esparsa por atividades antrópicas; 

➢ No trecho seguinte do rio Macaé, depois do Parque Estadual até o 
entroncamento como o Rio Sana, é proposta a Classe 1, a ser alcançada 
com o necessário tratamento dos efluentes das áreas urbanizadas, incluindo: 
Muri, Lumiar, São Pedro da Serra, entre outras; 

➢ Para o rio Bonito, afluente da margem direita do rio Macaé, é proposta a 
Classe Especial, da cabeceira até o limite do Parque Estadual dos Três 
Picos. Daí em diante até a sua foz no Rio Macaé, propõe-se Classe 1; 

➢ Para o rio São Pedro, afluente da margem direita do alto rio Macaé, sugere-
se a Classe 1, devido à presença da sede distrital de São Pedro da Serra, 
cujos esgotos deverão ser tratados a nível adequado; 

➢ No rio Sana, afluente da margem esquerda do rio Macaé, da sua cabeceira 
até a sede do município de Sana, propõe-se classe 1, por se tratar de área 
pouco impactada por concentrações urbanas. A partir daí, até a sua foz no 
rio Macaé, em função da contaminação por esgotos domésticos, propõe-se 
Classe 2, com a ressalva da necessidade de melhorias no tratamento dos 
esgotos da região; 

➢ Propõe-se Classe 2 para todo o trecho do rio Macaé, que vai do 
entroncamento com o rio Sana, até depois da confluência com o rio Dantas, 
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na seção de monitoramento M5. Este ponto estabelece o início da parte 
retificada do rio Macaé;  

➢ Ao longo deste último trecho do rio Macaé ocorrem as confluências com os 
rios do Ouriço e o Dantas, os quais são propostos, durante todo os seus 
cursos, como Classe 1. Para tanto, far-se-á necessário o tratamento dos 
esgotos das áreas urbanizadas nestas regiões, como, por exemplo, 
Cachoeiros de Macaé; 

➢ Propõe-se para o rio Macaé, do ponto de monitoramento M5, até a 
confluência com o rio São Pedro, depois da BR 101, em razão do rareamento 
das ocupações urbanas nesta área, a Classe 2. Considera-se também, que 
os cursos d’água afluentes ao rio Macaé neste trecho, também poderão ser 
enquadrados na Classe 1; 

➢ Para o rio São Pedro, da sua cabeceira no distrito de Frade, até a confluência 
com o rio Lírio, afluente da margem esquerda do primeiro, nas imediações 
do distrito de Glicério, é proposta a Classe 1. Daí em diante, até a foz no rio 
Macaé, propõe-se Classe 2 em função da contaminação por esgotos 
domésticos das diversas áreas urbanas ali presentes (Glicério e Córrego do 
Ouro); 

➢ Para o córrego do Ouro, afluente da margem direita do rio São Pedro, propõe-
se a Classe 1 da sua cabeceira até a seção da sede distrital de mesmo nome, 
a partir da qual é proposta a Classe 2. Ressalta-se que este trecho, na 
simulação resultou na Classe 4, sugerindo-se medidas efetivas de tratamento 
de efluentes para viabilizar o alcance da Classe 2 proposta; 

➢ Após a confluência do rio Macaé com o rio São Pedro, propõe-se a 
manutenção da classe 2, para águas doces, até a confluência com o canal 
Jurumirim, pelo menos provisoriamente até que um estudo detalhado de 
intrusão salina seja realizado. 

 

A importância de haver enquadramento específico para cada corpo d’água, de 
acordo com a sua situação atual é a possibilidade de se propor metas de qualidade de 
água, buscando a melhoria em um prazo definido. 

O PRH/2014, além de propor o enquadramento em classes, avaliou qual redução 
nas cargas seria necessária para que a qualidade das águas alcançasse essas classes 
propostas.   

A Tabela 22 apresenta as exigências de tratamento para 2012 e para 2032, do 
cenário Desenvolvimento Integrado/Emergência, com maior dinâmica econômica, 
considerando os pontos indicados no mapa anterior.  
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Tabela 22 - Reduções de carga poluente demandada para atingir a qualidade do enquadramento 
proposto em toda a bacia, considerando a cena 2032 no Cenário Desenvolvimento 

Integrado/Emergência. 

Ponto Localidade Distrito 
2012 2032 

DBO Fósforo Coliformes DBO Fósforo Coliformes 

L8 Córrego do Ouro Córrego do Ouro 40% 70% 95% 80% 90% 95% 

L9 Areia Branca 
Cachoeiros de 

Macaé 
- - 40% - - 40% 

L10 Bicuda Grande 
Cachoeiros de 

Macaé 
- - 40% - - 40% 

L11 Bicuda Pequena 
Cachoeiros de 

Macaé 
- - 40% - - 40% 

L12 Trapiche Glicério 40% 40% 95% 80% 85% 95% 

L13 Glicério Glicério 40% 40% 95% 80% 85% 95% 

L14 Frade Frade 40% 40% 95% 80% 85% 95% 

L15 Sana Sana - - 95% 80% 85% 95% 

Fonte: PRH/2014. 

 

As reduções apresentadas na Tabela 22 serão utilizadas como base para as 
propostas do sistema de esgotamento sanitário dos distritos. 
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Obs.: Os limites da Região Hidrográfica foram alterados conforme Resolução CERHI-RJ nº 107/2013. 
Figura 20 - Mapa da Proposta de Enquadramento para a RH VIII. 

Fonte: PRH, 2014. 
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5.1.11.1. Disponibilidade hídrica 

Sede 

O PRH/2014 avaliou a disponibilidade hídrica superficial da RH VIII, utilizando um 
modelo hidrológico chuva-vazão. Foi utilizado o modelo distribuído MGB-IPH, que foi 
calibrado e verificado utilizando dados de vazão de postos fluviométricos dando ênfase ao 
ajuste nas vazões mais baixas, de forma a refletir adequadamente a disponibilidade de 
água em períodos relativamente críticos, onde o suprimento de água às demandas fica 
mais comprometido. 

A avaliação de disponibilidade de água foi realizada com base em séries históricas 
de dados hidrológicos de estações de monitoramento, e complementada utilizando técnicas 
de modelagem hidrológica e regionalização de parâmetros do modelo hidrológico.  

O modelo hidrológico distribuído MGB-IPH foi calibrado utilizando os dados de chuva 
e de vazão no período de 1971 a 1990 e posteriormente verificado no período total de 1991 
a 2011.   

O PRH/2014 chegou a algumas conclusões após a aplicação do modelo, sendo de 
interesse do presente PMSB os constantes na Tabela 23.O ponto “Macaé jusante BR-101” 
está próximo da atual captação da CEDAE, enquanto que o ponto “São Pedro montante da 
BR-101” está próximo da proposta de futura captação para atendimento da Sede de Macaé 
(essa proposta será detalhada na sequência desse documento), além de representar 
também a captação de alguns distritos.  

Tabela 23 - Vazões de referência em pontos de controle na RH VIII. 

Rio / local A (km²) 
Qmédia 
(m³/s) 

Q90 
(m³/s) 

Q95 
(m³/s) 

Q7,10 
(m³/s) 

Q7,10 
(L/s/km²) 

Macaé foz 1.712 47,2 13,9 11,4 8,4 4,9 

Macaé jusante São Pedro 1.416 42,2 12,4 10,2 7,7 5,4 

Macaé jusante BR-101 927 30,4 9,2 7,6 5,8 6,3 

São Pedro montante BR-101 373 9,6 2,4 1,9 1,2 3,3 

Sana Barra do Sana 110 3,2 0,8 0,6 0,4 3,9 

Fonte: PRH, 2014. 

 

Os valores da Tabela 23 consideraram a disponibilidade hídrica com base na vazão 
natural dos rios, que seria a vazão observada caso não existissem as retiradas de água 
para os diversos usos, tampouco houvesse operação de reservatórios e transposição 
interbacias.  

No entanto, na bacia do rio Macaé existe o aproveitamento hidrelétrico de Macabu, 
pertencente à CERJ, situado no distrito de Glicério (Macaé), com geração de energia a 
partir da transposição de águas da bacia do rio Macabu para a bacia do rio São Pedro, 
afluente do rio Macaé, através de um aqueduto subterrâneo, com cerca de 4,8 km de 
extensão e queda bruta de 336 m, com vazão regularizada de cerca de 5,4 m³/s. Esse fato 
estabelece um novo cenário de vazões, considerando a transposição de bacias que ocorre 
no rio São Pedro.   

  Percebe-se, portanto, que há disponibilidade hídrica para atendimento da 
população da Sede. No entanto, a disponibilidade deve ser avaliada comparando-se com 
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as demandas da bacia, conforme consta no item “balanço hídrico quantitativo” na sequência 
desse documento. 

 

Distritos 

Foram visitados todos os distritos que possuem sistema de abastecimento de água 
coletivo operado pela SEMASA. 

Para se calcular a disponibilidade hídrica de cada captação dos distritos, foi 
calculada a área de contribuição de cada uma delas (através de software GIS), ou seja, a 
bacia que contribui para a captação existente, resultando nas áreas da Tabela 24. 

A partir dessas áreas e utilizando os dados da Tabela 23 para os valores de Q7,10 
(L/s/km²) para o ponto do Rio São Pedro a montante da BR-101, encontra-se os valores de 
Q7,10 da Tabela 24. 

Tabela 24 - Resumo das disponibilidades hídricas - Distritos. 

Distrito Captação Área (m²) 
Área 
(km²) 

Q7,10 
(l/s) 

50% 
Q7,10 (l/s) 

Q dia > 
consumo 
final de 
plano 
(l/s) 

Sana Captação 01 1.162.881,08 1,16 3,84 1,92 

12,81 Sana Captação 02 19.934.773,61 19,93 65,78 32,89 

Sana Captação 03 148.757,36 0,15 0,49 0,25 

Frade Captação 01 3.974.145,03 3,97 13,11 6,56 10,34 

Reta Captação 01 1.831.936,94 1,83 6,05 3,02 1,93 

Glicério Captação 01 7.174.155,25 7,17 23,67 11,84 
4,59 

Glicério Captação 02 719.665,65 0,72 2,37 1,19 

Córrego do Ouro Captação 01 26.838.979,80 26,84 88,57 44,28 29,90 

Bicuda Grande Captação 01 88.016,69 0,09 0,29 0,15 

2,30 Bicuda Grande Captação 02 153.118,75 0,15 0,51 0,25 

Bicuda Grande Captação São João 4.515.097,22 4,52 14,90 7,45 

Bicuda Pequena Captação 01 1.022.637,62 1,02 3,37 1,69 2,73 

Areia Branca Captação 01 2.677.940,00 2,68 8,84 4,42 2,15 

Fonte: SERENCO. 

 

Através da análise da Tabela 24, onde consta a disponibilidade hídrica (50% Q7,10) e 
a demanda calculada (referente à vazão do dia maior consumo), pode-se chegar às 
seguintes conclusões (maiores detalhes sobre o cálculo das demandas podem ser 
encontrados na sequência desse documento no item “demandas”): 

➢ Para os Distritos de Sana, Reta, Glicério, Córrego do Ouro, Bicuda Grande 
(se utilizar a captação São João) e Areia Branca, as disponibilidades hídricas 
são superiores às demandas para final de plano; 

➢ Para os Distritos de Frade e Bicuda Pequena, as disponibilidades hídricas são 
inferiores às demandas para final de plano. 
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Deve-se ressaltar que, tanto as demandas quanto as disponibilidades hídricas foram 
calculadas e devem ser confirmadas na prática, principalmente as demandas, já que 
atualmente não existe qualquer medição nos distritos operados pela SEMASA.  
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5.1.11.2. Balanço hídrico quantitativo 

Além da disponibilidade hídrica, o PRH/2014 calculou as demandas da bacia, a partir 
da compilação de pesquisas bibliográficas em conjunto com a atualização das informações 
obtidas do levantamento e tratamento dos dados do cadastro de usuários dos recursos 
hídricos (CNARH), disponibilizado pelo INEA, além de pesquisas das outorgas de uso da 
água para diversas finalidades. Foram calculadas também as demandas para o 
abastecimento da população (urbana e rural), indústria, irrigação e uso animal. 

O balanço hídrico quantitativo confronta a água disponível com a água consumida. 
A Tabela 25 demonstra o balanço hídrico para o ano de 2012 apenas para os pontos de 
interesse para o presente PMSB. 

Tabela 25 - Comprometimento da disponibilidade hídrica (2012). 

Rio Local 
Q90 

(m³/s) 
Q95 

(m³/s) 
Q7,10 
(m³/s) 

Consumo 
acumulado 

(m³/s) 

% comprometimento da 
disponibilidade hídrica 

Q90 
(m³/s) 

Q95 
(m³/s) 

Q7,10 
(m³/s) 

Macaé  Jusante foz Rio São Pedro 12,44 10,22 7,7 3,85 31% 38% 50% 

Macaé  BR101 9,2 7,57 5,82 3,71 40% 49% 64% 

São Pedro Montante BR101 2,99 2,29 1,53 0,13 4% 6% 9% 

Fonte: PRH, 2014. 

 

Analisando os resultados do balanço hídrico, PRH/2014 chegou à conclusão que não 
há comprometimentos significativos na Bacia, com exceção na região de Severina (onde 
está localizada a captação da CEDAE para a Sede de Macaé), região essa onde, além do 
abastecimento público, existem captações da Petrobrás e para geração de energia em 
termelétricas, causando um comprometimento de 64% da Q7,10 (conforme Tabela 25). 

No entanto, conforme já descrito anteriormente, na bacia do rio Macaé existe o 
aproveitamento hidrelétrico de Macabu, com geração de energia a partir da transposição 
de águas da bacia do rio Macabu para a bacia do rio São Pedro, afluente do rio Macaé, 
com vazão regularizada de cerca de 5,4 m³/s. Portanto, aos valores da Tabela 25 deve ser 
acrescido o valor dessa transposição. 

Além disso, é importante analisar o balanço hídrico quantitativo no futuro, através de 
cenários futuros. Quanto a esse assunto, o PRH/2014 prospectou futuros alternativos que 
foram usados para elaborar metas e estratégias de intervenção.  

O PRH/2014, para a construção dos cenários futuros, considerou o estudo do Plano 
Nacional de Recursos Hídricos e o estudo do Plano de Desenvolvimento Sustentável do 
Norte e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, resultando nos seguintes cenários para a 
RH VIII:   

➢ I. DI/E: Desenvolvimento Integrado/Emergência;   

➢ II. DE/CD: Desenvolvimento Endógeno/Conciliação na Divergência;  

➢ III. E/RH: Estagnação/Repetência em História; 

➢ IV. PO/DP: Perda de Oportunidades/Desenvolvimento Perdido. 
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Para os cenários foram considerados dois eixos que definem a Situação Mundial: 
estabilidade e desenvolvimento, e instabilidade e recessão; e a Situação Brasileira: 
superação de gargalos e manutenção de gargalos. Sobrepostos a estes eixos acha-se o 
eixo da Economia Regional, que se atrela à situação mundial, com a internalização das 
cadeias produtivas, na melhor hipótese, ou com a produção voltada à exportação, na pior 
hipótese. E o eixo do Desenvolvimento Cultural Regional, atrelado ao eixo da Situação 
Brasileira, com o desenvolvimento de bases de conhecimento, inclusão social e 
autossuficiência, na melhor hipótese, e importação de conhecimento, exclusão social e 
conformismo, na pior hipótese.  

Quanto aos recursos hídricos, a variável de peso a ser considerada para os cenários 
é a eficiência dos Sistemas quanto aos seguintes aspectos: 

➢ Proteção Ambiental; 

➢ Saneamento; 

➢ Ordenamento Territorial. 

 

Essa eficiência foi definida pelo PRH/2014 com a sigla SPASOT (Sistemas, Proteção 
Ambiental, Saneamento e Ordenamento Territorial). 

Portanto, nos cenários I (DI/E) e II (DE/CD), o Brasil e o Rio de Janeiro, em especial, 
conseguem implementar um SPASOT funcional. Já nos cenários III (E/RH) e IV (PO/DP), 
não há implementação de um SPASOT funcional.  

Resumindo, é importante definir o que significa a implementação do SPASOT: 

➢ Bacia do Alto Rio Macaé: 

• SPASOT implementado: a ocupação territorial é realizada por sítios de 
lazer e pousadas turísticas, em conjunto com pequenas propriedades 
dedicadas à agropecuária com observância a preceitos de proteção 
ambiental (agricultura orgânica ou de baixo impacto, práticas de bem-
estar animal e de responsabilidade social e ambiental), saneamento 
básico, e ordenamento territorial adequados. Programas de 
Pagamento por Serviços Ambientais e de financiamento à agricultura 
familiar estimulam o alcance destas metas. Os impactos ambientais 
controlados permitem a manutenção e ampliação das atividades de 
turismo de natureza e de aventura e, também, a transferência de água 
de qualidade adequada, pela redução dos poluentes de origem rural 
(orgânicos e agrotóxicos) e dos sedimentos, beneficiando a parte baixa 
da bacia. Também ocorre uma redução dos sinistros resultantes de 
chuvas intensas e cheias repentinas (flash floods); 

• SPASOT não implementado: ocupação desordenada agrava os 
impactos ambientais, desvalorizando o uso para sítios de lazer e 
pousadas, que experimentam progressiva deterioração e redução 
deste tipo de ocupação. Da mesma forma, a agropecuária se 
desenvolve de maneira predatória, reduzindo sua produtividade, 
gerando o parcelamento do solo e estimulando uma ocupação 
irregular, desordenada e impactante; os impactos ambientais desta 
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ocupação são transferidos para jusante, na forma de perda da 
qualidade de água e aumento do assoreamento, com agravamento das 
inundações. 

➢ Bacias do Médio e Baixo Rio Macaé: 

• SPASOT implementado: a ocupação territorial é adequada, com 
reconversão das pastagens das partes mais altas em florestas 
plantadas ou culturas permanentes, e as pastagens das partes mais 
baixas sendo recuperadas da degradação atual, com ingresso de 
irrigação nos solos mais aptos. Programas de Pagamentos por 
Serviços Ambientais estimulam esta reconversão, em conjunto com 
linhas de financiamento públicas, com condições vantajosas para 
agropecuaristas mais eficientes. Núcleos urbanos existentes 
experimentam expansão para atender a migração estimulada pelas 
oportunidades das cadeias produtivas das regiões de jusante, mas com 
um tipo de ocupação adequado, graças aos Planos Diretores 
Municipais de Ordenamento Territorial e de Saneamento Básico que 
são implementados. Os impactos ambientais controlados permitem a 
manutenção dos atrativos naturais da região e, também, a 
transferência de água de qualidade adequada, pela redução dos 
poluentes de origem rural e urbana (orgânicos e agrotóxicos) e dos 
sedimentos, beneficiando a parte baixa da bacia.  

• SPASOT não implementado: ocupação territorial mantém a tendência 
presente, com aumento da degradação das pastagens e consequente 
assoreamento dos corpos de água. Tanto os problemas econômicos 
nacionais ou globais, associados a dificuldades no estabelecimento de 
uma governança regional, que caracterizam a gênese desses cenários, 
causam impactos econômicos às cadeias produtivas das regiões de 
jusante, comprometendo a atividade econômica e as oportunidades de 
emprego. Os núcleos populacionais da região em tela se expandem, 
com a ocupação da mão-de-obra sem colocação, ou com colocação 
esporádica nas cadeias produtivas em recessão. Devido a carências 
no SPASOT, em especial quanto aos aspectos de ordenamento 
territorial e de saneamento, esta ocupação é desordenada e agrava os 
impactos ambientais. Da mesma forma, a agropecuária mantém-se 
estagnada, mas com continuidade das práticas ambientalmente 
agressivas, reduzindo mais ainda sua produtividade. Os impactos 
ambientais conjugados desta ocupação urbana e rural são transferidos 
para jusante, na forma de perda da qualidade de água e aumento do 
assoreamento, com agravamento das inundações.   

 

A Tabela 26 demonstra o balanço hídrico quantitativo para diferentes anos 
considerando o Cenário I (DI/E). Já o Tabela 27 demonstra o balanço hídrico para o ano 
2032 considerando todos os 4 cenários. 
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Tabela 26 - Comprometimento da vazão Q7,10 nos trechos fluviais mais críticos no Cenário I (DI/E). 

 
Fonte: PRH, 2014. 

 
Tabela 27 - Comprometimento da vazão Q7,10 nos trechos fluviais mais críticos para o ano 2032 para 

os diversos cenários. 

 
Fonte: PRH, 2014. 

 

A partir da análise das tabelas anteriores, chega-se às seguintes conclusões, 
retiradas do PRH/2014: 

➢ Já existem trechos comprometidos, onde não seria possível, pelas normas 
adotadas pelo INEA (até 50% da Q7,10), a emissão de novas outorgas de 
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direitos de uso de água, como, por exemplo, no rio Macaé (trecho da 
Severina); 

➢ Não considerando a transposição de bacia existente (Rio Macabu), a partir de 
2027, o trecho da Severina está com comprometimento superior a 100% da 
Q7,10 para o Cenário I. Se a transposição for considerada, a situação deste 
trecho ficaria na faixa de 60% a 80% da Q7,10; 

➢ Ainda sem considerar a transposição, se forem analisados os diferentes 
cenários, os Cenários I e II apresentam comprometimento superior a 100% 
para o trecho da Severina no ano 2032. 

 

As conclusões anteriores devem ser avaliadas levando em consideração que as 
contas foram feitas, em sua maioria, sem a transposição existente (Rio Macabu), e que foi 
utilizado como premissa que, no trecho da Severina, seria feita toda a captação necessária 
para atendimento da Sede de Macaé (o que difere da proposta e estudos da CEDAE em 
que será feita uma nova captação do Rio São Pedro). 

No entanto, o próprio PRH/2014 elencou três propostas para o trecho da Severina, 
conforme segue: 

➢ Construção de um reservatório de regularização na Ponte do Baião: esta 
alternativa teria a vantagem de mitigar os problemas de suprimento de todo 
trecho final do rio Macaé a partir desta seção; porém, deverá ser o de custo 
maior entre as soluções consideradas;   

➢ Transposição de vazões do rio São Pedro para uma seção a montante do 
trecho da Severina: trata-se de uma obra que aproveitaria a topografia plana 
da região; uma barragem de elevação faria a contenção das águas do rio São 
Pedro que reverteriam o curso de um canal de irrigação; um canal de 
pequena extensão deveria ser construído transpondo as vazões entre os dois 
rios; a desvantagem é que não resolveria os problemas de suprimento do 
trecho que vai da seção de afluência da transposição até a Ponte do Baião; 

➢ A construção de uma barragem de elevação de níveis a jusante da foz do rio 
São Pedro no rio Macaé, para que o remanso eleve os níveis e as 
disponibilidades de água no trecho da Severina: esta alternativa teria que ser 
mais bem estudada, com informações topobatimétricas do trecho; se viável, 
poderia trazer os mesmos benefícios da solução de transposição de bacias, 
até o alcance do remanso; dependendo do que seja levantado, deverá ser 
buscada a solução de menor custo. 

 

A segunda proposta do PRH/2014 (transposição de vazões do Rio São Pedro) 
corresponde à proposta existente para Macaé feita pela CEDAE de captação de água no 
Rio São Pedro para complementar a captação existente no Rio Macaé.  

Desta forma, para avaliação do comprometimento da vazão, deve ser olhado, na 
Tabela 26 e na Tabela 27, o trecho “entre a afluência do Rio São Pedro até foz”, onde pode-
se notar um comprometimento, para 2032, de 40 a 60% para o Cenário II com transposição. 
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Conclui-se, portanto, que há disponibilidade hídrica para atendimento da população 
da Sede de Macaé, levando em consideração os dados do PRH/2014, desde que: 

➢ Seja implantada a solução proposta pela CEDAE de captação adicional no 
Rio São Pedro (essa proposta será detalhada na sequência desse 
documento); 

➢ A transposição de águas da bacia do rio Macabu existente deverá continuar 
em operação. 

 

Estudo elaborado pela Serenco 

No ano de 2014, a Serenco elaborou para a CEDAE um estudo de disponibilidade 
hídrica, estudo de demandas e alternativas de concepção do sistema de abastecimento de 
água macro produtor de Macaé. 

Foram estudadas diversas alternativas para o macro sistema produtor da Sede de 
Macaé, sendo escolhida a alternativa que conta com as seguintes características principais: 

➢ Manutenção da captação de água bruta no Rio Macaé com capacidade de 
800 l/s; 

➢ Implantação de nova captação de água bruta no Rio São Pedro com 
capacidade de 1.600 l/s; 

➢ Implantação e melhorias nas estações de recalque e adutoras de água bruta; 

➢ Implantação de nova ETA com capacidade de 2.400 l/s; 

➢ Implantação e melhorias nas estações de recalque e adutoras de água 
tratada; 

➢ Implantação de dois novos centros de reservação totalizando 30.000 m³. 

 

Os detalhes dessa alternativa escolhida constarão na etapa de proposições do 
presente PMSB. Nesse item será resumido o estudo de disponibilidade hídrica elaborado 
nesse estudo, que corrobora com as conclusões retiradas anteriormente tendo como base 
o PRH/2014. 

Para a análise hidrológica realizada nesse estudo foram utilizados dados 
hidrometeorológicos e dados de características físicas da bacia hidrográfica. Os dados 
hidrometeorológicos incluem dados de vazão dos rios, precipitação e outras variáveis 
climáticas disponíveis em postos de monitoramento meteorológico.  

Foi utilizado o modelo hidrológico MGB-IPH, que é um modelo matemático, 
desenvolvido no Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, que utiliza dados de precipitação, temperatura do ar, umidade relativa, velocidade 
do vento, insolação e pressão atmosférica para calcular as vazões dos rios de uma bacia 
hidrográfica. 

Baseado em processos, o MGB-IPH simula o ciclo hidrológico através de relações 
físicas e conceituais. Dados de tipo e uso do solo, topografia e cobertura vegetal são 
utilizados como guias para selecionar os valores dos parâmetros. O modelo é conformado 
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pelos seguintes algoritmos: balanço de água no solo; evapotranspiração; escoamento 
superficial, sub-superficial e subterrâneo na célula; e escoamento na rede de drenagem. 

O modelo hidrológico MGB-IPH foi calibrado (para toda a Bacia do Rio Macaé) 
utilizando dados do período de 01/01/1971 a 31/12/1990, sendo que para a verificação da 
calibração foram utilizados dados de 1991 a 2011. A qualidade da calibração do modelo foi 
avaliada comparando as vazões calculadas com as vazões observadas nos postos 
fluviométricos. Os resultados mostraram-se adequados, uma vez que a diferença 
percentual entre a vazão Q90 calculada e a Q90 observada não ultrapassou a 10% para a 
Bacia do Rio Macaé.  

Portanto, os resultados na faixa de vazões da Q90 permitem concluir que o modelo 
está adequadamente ajustado para as vazões mínimas, permitindo também reproduzir de 
forma satisfatória as vazões mínimas de 7 dias com tempo de retorno de 10 anos (Q7,10). 

Deve-se ressaltar que a vazão de referência utilizada no Estado do Rio de Janeiro 
corresponde à vazão Q95 (vazão que ocorre com uma frequência de 95% do tempo), sendo 
que a vazão máxima outorgável corresponde a 40% da Q95.  

A estimativa da Q7,10 foi realizada através do método da Distribuição de Weibull, 
utilizando as vazões calculadas pelo modelo hidrológico MGB-IPH. Para o Rio São Pedro, 
a montante da BR101, ponto de interesse deste projeto, as vazões encontradas foram as 
constantes na Tabela 28. 

Tabela 28- Vazões de referência Q7,10, Q90 e Q95, estimadas através da análise das séries de vazão 
geradas pelo modelo MGB-IPH, no período de 1950 a 2011. 

Rio 
Área 
 (km²) 

Qmédia  
(m³/s) 

Q90 
(m³/s) 

Q95 
(m³/s) 

Q7,10 
(m³/s) 

São Pedro  
(Montante BR101) 

373 9,6 2,4 1,9 1,2 

Fonte: SERENCO, 2014. 

 

Adicionalmente aos resultados da Tabela 28, deve-se salientar que a Bacia do Rio 

São Pedro sofre influência direta da transposição das águas do Rio Macabu, sendo a seguir 
apresentadas as vazões de referência levando em consideração a vazão incremental 
oriunda desta transposição, demonstrando a disponibilidade hídrica no futuro ponto de 
captação para a Sede de Macaé.  

Tabela 29 - Vazões de referência Q7,10, Q90 e Q95, estimadas através da análise das séries de vazão 
geradas pelo modelo MGB-IPH, no período de 1950 a 2011, SOB INFLUÊNCIA DA TRANSPOSIÇÃO. 

Rio 
Área 
 (km²) 

Q média  
(m³/s) 

Q90 
(m³/s) 

Q95 
(m³/s) 

Q7,10 
(m³/s) 

São Pedro  
(Montante BR101) 

373 14,96 7,76 7,26 6,56 

Fonte: SERENCO, 2014. 
 

O estudo também calculou as demandas hídricas (usos consuntivos e não 
consuntivos), resultando no balanço hídrico, que foi elaborado utilizando software SAD-IPH, 
desenvolvido no Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, sendo um sistema de suporte a decisão capaz de realizar balanços hídricos 
quantitativos e simulações da qualidade da água em regime permanente de vazões e 
lançamento de efluente em modo contínuo.  
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Basicamente o balanço hídrico consiste em realizar uma avaliação entre a 
disponibilidade hídrica da bacia hidrográfica e as demandas dos recursos dentro da bacia. 
Foram analisadas duas situações diferentes: i) as vazões de referência com a transposição 
do rio Macabu, situação mais favorável; e ii) sem a vazão de transposição, situação menos 
favorável ao sistema de captação, conforme Tabela 30. 

Tabela 30 - Balanço Hídrico para a Bacia do Rio São Pedro, ano 2012. 

Bacia 
São Pedro 

Disponível (m³/s) Q consumo 
(m³/s) 

Q Real (m³/s) 

Q90 Q95 Q7,10 Q90 Q95 Q7,10 

Com 
Transposição 

7,76 7,26 6,56 0,13 7,63 7,13 6,43 

Sem 
Transposição 

2,40 1,90 1,20 0,13 2,27 1,77 1,07 

Fonte: SERENCO, 2014. 

 

As vazões de outorga para os cenários com e sem transposição e a Reserva de 
Disponibilidade Hídrica referente a Outorga Preventiva do Rio São Pedro são apresentadas 
na Tabela 31 (considerando que a vazão máxima outorgável no Estado do Rio de Janeiro 
corresponde a 50% da Q7,10). 

Tabela 31 - Vazões de referência para a Bacia do Rio São Pedro. 

Bacia 
São Pedro 

Q7,10 
(m³/s) 

Q consumo 
(m³/s) 

Q máx. outorgável 

 (m³/s) 

Reserva de 
Disponibilidade 

Hídrica* 

Com transposição 6,56 0,13 3,215 0,80 

Sem transposição 1,20 0,13 0,535 0,80 

*Certidão Ambiental IN022203 
Fonte: SERENCO, 2014. 

 

Analisando a Tabela 31, constata-se que, para o cenário com a transposição do Rio 
Macabu, a vazão máxima outorgável é da ordem de 3,2 m³/s. 

A conclusão do estudo foi que, considerando os dados apresentados, e, adotando-
se a premissa da transposição como sendo uma ação de relevante interesse público e 
irreversível (ao processo de transpor as águas do rio Macabu para a Bacia do Rio São 
Pedro), existe a possibilidade de aumento da Outorga Preventiva para valores superiores 
aos existentes na Certidão Ambiental IN022203 e compatíveis com as demandas 
requeridas pelo SAA de Macaé.  

 

5.1.12. Sede 

A população da Sede é atendida por um único sistema produtor, formado, 
basicamente, por uma unidade de captação de água bruta, três linhas adutoras de água 
bruta, uma estação de tratamento de água junto ao morro de Santana e um reservatório 
apoiado com capacidade para 5.000 m³ de água, conforme descrito na sequência. 
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A) Captação  

A captação de água para abastecimento do distrito Sede de Macaé se dá na 
comunidade de Severina, às margens do Rio Macaé, próximo à BR 101, distante 
aproximadamente 14 km do centro da cidade. Com uma área de aproximadamente 5.600 
m², encontram-se instalados na área da captação duas unidades de bombeamento, 
denominadas de "baixo" e "alto" recalque, além das unidades de gradeamento, 
desarenador e Tanque Alimentação Unidirecional (TAU).   

 

 
Figura 21 - Desenho esquemático da captação de água bruta. 

Fonte: SERENCO. 
 

A unidade de gradeamento é formada por grades estáticas verticais instaladas junto 
ao rio, e são responsáveis por evitar que materiais flutuantes, assim como galhos e outros 
materiais de grandes diâmetros atinjam o sistema de bombeamento de baixo recalque. A 
operação de limpeza se dá de forma manual, sendo que o sistema é simples, robusto e 
vem atendendo as demandas da unidade. 

Após passar pelo gradeamento, a água é encaminhada através de bombeamento 
até as unidades de remoção de areia. O bombeamento aqui especificado denomina-se de 
baixo recalque e possui as seguintes características:  

➢ Motor elétrico: 

• Fabricante: KOHLBACH; 

• Modelo: 200M/L;  

• Potência:  30Kw/40 CV;  

• F.S.: 1,15;  
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• Rotação: 1180 Rpm; 

• Tensão: 220v / 380v / 440v (Nominal 440V).  

➢  Bomba: 

• Fabricante:  ESCO;   

• Modelo: 14 HEB/2 (2 estágios); 

• Vazão: 720 m³/h; 

• Altura manométrica: 9,0 mca. 

 

O sistema está dimensionado para operação em regime de 3 (operando) + 1 
(reserva), porém face as demandas observadas, o sistema tem requerido que as quatro 
unidades estejam em operação. Quando isso não é possível, são instaladas bombas 
submersíveis diretamente no leito do rio para suprir a demanda do sistema. Esta operação 
realizada pela equipe operacional do SAA de Macaé supre uma demanda com relação a 
quantidade de água requerida pelo sistema, porém face a água não passar pelo sistema de 
remoção de areia, acaba por introduzir uma significativa quantidade de areia no poço de 
sucção da unidade do alto recalque, potencializando o desgaste dos equipamentos desta 
unidade. 

O sistema de remoção de areia é formado por quatro unidades independentes, cada 
uma com capacidade para remoção de areia, em condições normais de vazão aduzida de 
água, da ordem de 200 l/s. A remoção de areia se dá na forma hidráulica, com remoção da 
areia acumulada na parte tronco piramidal localizada ao fundo de cada desarenador (dois 
tronco piramidais por desarenador) através do aproveitamento da coluna d’água localizada 
no desarenador. 

O alto recalque de água bruta da unidade da Severina é formado por 04 (quatro) 
conjuntos de bombeamento, operando no sistema 3 + 1 (reserva). As características do 
sistema são apresentadas na sequência:   

➢ Motor elétrico: 

• Fabricante:  WEG;   

• Modelo: 355;   

• Potência:  300Kw/400 CV;  

• Rotação: 1760 Rpm;   

• F.S.: 1,15;   

• Tensão: 220v/380v/440v (Nominal 440V).  

➢ Bomba 

• Fabricante:  Worthington;   

• Modelo: 200 LNNV 475;   

• Potência:  400 CV;   
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• Diâmetro Rotor: 18,7” - tipo A; 

• Vazão: 720 m³/h; 

• Manométrica: 95,1 mca;   

• Rendimento (H): 86%. 

 

O sistema de alto recalque é interligado em um barrilete em sua saída e deste é 
distribuído para o sistema adutor de água bruta. Existe ainda dispositivo de controle de 
transientes hidráulicos formado por Tanque de Alimentação Unidirecional (TAU). 

 
Vista externa 

 
Vista externa 

 
Vista externa 

 
Gradeamento 

 
Baixo recalque 

 
Poço de sucção - alto recalque 
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Desarenador 

 
Alto recalque 

 
Barrilete recalque 

 
TAU 

Figura 22 - Captação de água bruta. 
Fonte: SERENCO. 

 

B) Adução de água bruta 

O sistema de adução de água bruta é formado por três linhas adutoras, conforme 
configuração descrita a seguir:   

➢ Linha 01 (DN 450) - material em Ferro Fundido. Esta linha possui no total 14,7 
km, sendo 4 km com diâmetro de 400mm e 3,2 km com diâmetro de 500mm;  

➢ Linha 02 (DN 500) - material em Ferro Fundido. Esta linha possui no total 14,3 
km, implantada paralelamente à Linha 01 no trecho entre a Elevatória de Água 
Bruta da Severina até a chegada do sistema na RJ 168, num trecho de 
aproximadamente 11,4 km, onde existe então uma diferenciação de traçado 
até a chegada na Estação de Tratamento de Água;  

➢ Linha 03 (DN 600) - material em Ferro Fundido. Esta linha possui no total 11,4 
km, implantada paralelamente a linha 02, possui dois trechos ainda por serem 
executados, um na área rural, na travessia do canal do Teimoso, com 
aproximadamente 1.700 metros e o segundo na área urbana, com 
aproximadamente 1.400 metros. 

 

Em termos de cotas altimétricas, as principais a serem apontadas referem-se a 
captação (5,5 metros), ao Stand-Pipe (81,0 metros) e a chegada na Estação de Tratamento 
de Água - ETA (44,0 metros).  
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O sistema, que originalmente foi projetado para operar com o Stand-Pipe, atualmente 
esta estrutura foi desativada, o que possibilitou o aumento da capacidade de transporte de 
água bruta até a ETA. 

 

C) Tratamento 

O sistema de tratamento de água de Macaé é formado por uma estação de ciclo 
completo, subdividida em duas unidades de floco-decantação, seguida de filtração e 
desinfecção.   

 A parte considerada mais antiga é formada por chegada de água bruta (com 
dispositivo de medição de vazão e mistura rápida tipo Calha Parshall), floculador hidráulico, 
duas unidades de decantação (decantador misto), e quatro unidades de filtração rápida 
(filtro de areia, de área filtrante unitária de 40m²).   

 Já a parte considerada nova é formada por chegada de água bruta (com dispositivo 
de medição de vazão e mistura rápida tipo Calha Parshall), floculador hidráulico, duas 
unidades de decantação (decantador alta taxa), e duas unidades de filtração rápida (filtro 
de areia, de área filtrante unitária de 40m²). Importante salientar que o sistema de filtração 
atende a ambas as etapas do projeto. 

O estudo elaborado pela Serenco em 2014 fez uma análise da performance do 
sistema de filtração, considerando as prescrições da legislação vigente à época (Portaria 
nº 2.914/2011), que são iguais às atuais (Portaria de Consolidação nº 5/2017). A conclusão 
chegada é que há a necessidade de uma readequação no sistema de tratamento visando 
o enquadramento dos parâmetros de água filtrada às prescrições da legislação. 

A desinfecção é realizada com a utilização de cloro gás (cilindros de 900kg). O 
coagulante utilizado é o sulfato de Alumínio Ferroso (concentração a 7,5%), auxiliar de 
floculação através de Polímero Não Iônico, sendo ainda utilizada Cal Hidratada para 
correção do pH final da água tratada. A unidade não realiza fluoretação da água.  

 O volume de água de serviço utilizado nas atividades da unidade de tratamento foi 
estimado em 3%, conforme informações obtidas junto à supervisão de tratamento. Ainda 
considerando as informações obtidas com a equipe de supervisão, a vazão de tratamento 
atual em cada módulo é assim distribuída: 400 L/s ETA parte antiga e 300 L/s para a parte 
nova.   

 Conforme análise feita pelo estudo da Serenco, o parâmetro que mais requer 
cuidados refere-se ao controle da turbidez. Os parâmetros apresentados na análise do 
sistema de filtração elaborado e da água tratada demonstram que o atendimento aos 
padrões estabelecidos na legislação para a turbidez não são atendidos de forma adequada.  

 

D) Reservação  

Existe um reservatório principal de água tratada na Sede de Macaé, com capacidade 
de armazenamento de 5.000 m³, localizado no Morro de Santana, cerca 30 m acima da 
ETA. O seu estado de conservação do reservatório é regular, necessitando de 
intervenções.  
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Vista externa 

 
Local para ampliação 

Figura 23 - Reservatório - Sede. 
Fonte: SERENCO. 

 

Existem ainda, segundo o PMSB/2010, outros dois reservatórios com 100 m³ cada, 
localizados nos bairros São Marcos e Nova Macaé. 

 

E) Estações elevatórias de água tratada  

De acordo com as informações recebidas e as contidas no PMSB/2010, há apenas 
uma estação elevatória de água tratada - EEAT, localizada na própria ETA e responsável 
pelo transporte de parte da água tratada até o reservatório de 5.000 m³.  

Segundo o PMSB/2010, essa EEAT possui 4 conjuntos moto-bomba com 125 cv 
cada, sendo que o transporte é efetuado através de uma tubulação de 2 km de extensão e 
800 mm de diâmetro. 

Existem ainda, segundo o PMSB/2010, outros 14 conjuntos moto-bomba com 
potência inferior a 40 cv instalados em toda a Sede. 

 

F) Adutoras e redes de distribuição 

Não foram fornecidas informações sobre a existência de cadastro técnico das redes 
de distribuição.  

O Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento apresenta, para o ano de 
2018, uma extensão de 509 km de rede de distribuição de água. O histórico disponível no 
SNIS está na Tabela 32.  

Segundo a NBR 12.218, o diâmetro nominal mínimo para a rede de distribuição deve 
ser de 50 mm (diâmetro externo de 60 mm). No entanto, não há informações sobre a 
extensão de rede em Macaé com diâmetro inferior ao mínimo. 
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A localização das principais unidades do Sistema de Abastecimento de água do 
Distrito Sede é apresentada nos mapas apresentados na sequência. 

Tabela 32 - Extensão de rede de água - Sede. 

Descrição 2015 2016 2017 2018 

AG005 - Extensão da rede de água (km) 495,00 508,68 509,00 509,00 

Fonte: SNIS, 2015-2018. 
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5.1.13. Sana 

O sistema de abastecimento de água de Sana possui 4 captações de água bruta, 
sendo divididas em três sistemas independentes. 

O sistema Palmital possui duas captações e um reservatório de 42 m³. O sistema 
Glória possui uma captação e um reservatório de 30 m³. O terceiro sistema possui uma 
captação e atende unicamente o colégio local, tendo dois reservatórios (um de 25 m³ e 
outro de 22 m³). 

Todos os 3 sistemas possuem filtros para tratamento da água e é aplicado cloro para 
desinfecção. Os sistemas Glória e Colégio possuem 1 filtro cada, enquanto que o sistema 
Palmital possui dois filtros. A distribuição é feita por gravidade a partir dos reservatórios. 

A SEMASA tem um laboratório localizado na Sede para realizar as análises 
operacionais necessárias ao tratamento da água.  

Tabela 33 - Localização e características das unidades do SAA - Sana. 

Unidade Latitude Longitude Capacidade Unid. 

Captação 01  22°20'0.11"S  42°10'37.44"O - - 

Captação 02  22°19'29.91"S  42°11'28.76"O - - 

Captação 03  22°19'2.55"S  42°11'10.17"O - - 

Filtro Glória  22°19'38.08"S  42°10'51.56"O 3 l/s 

Reservatório Glória  22°19'38.08"S  42°10'51.56"O 30 m³ 

Filtro Palmital  22°19'17.12"S  42°10'48.48"O 6 l/s 

Reservatório Palmital  22°19'17.12"S  42°10'48.48"O 42 m³ 

Filtro Colégio  22°19'30.88"S  42°11'10.32"O - - 

Reservatório Colégio  22°19'30.88"S  42°11'10.32"O 47 m³ 

Fonte: SERENCO. 
 

 
Reservatório e filtro - Captação Glória 

 
Clorador - Captação Glória 
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Filtro - Captação Glória 

Figura 24 - Relatório fotográfico - Sistema Glória. 
Fonte: SERENCO. 

 

 
Reservatório e filtro - Captação Palmital 

 
Clorador - Captação Palmital 

 
Filtro - Captação Palmital 

Figura 25 - Relatório fotográfico - Sistema Palmital. 
Fonte: SERENCO. 

 

Esse sistema conta com licença municipal prévia nº 866/2018, com as seguintes 
informações principais: 

➢ Descrição: operação de sistema de abastecimento de água, composto por 
captação, adutora, ETA com tratamento simplificado e rede de distribuição; 

➢ Validade: 19 de dezembro de 2021; 
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➢ Condicionante específica: apresentar projeto executivo para a construção de 
uma ETA tratamento convencional (clarificação com processo de coagulação 
e floculação, seguida de desinfecção e correção de pH); 

➢ Condicionante específica: requerer à SEMA e licença municipal de instalação 
(LMI) ao término na validade da LMP, com os projetos executivos para a 
construção de uma ETA convencional e estação de tratamento de efluentes 
(ETE), destinada ao tratamento do lodo da ETA. 
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5.1.14. Frade 

O sistema de abastecimento de água de Frade possui 1 captação de água bruta 
(captando no Córrego da Buracada na Fazenda Santana), que alimenta 1 sistema. 

O sistema de Frade é formado, basicamente, por uma captação com pequena 
barragem de elevação de nível e gradeamento, filtro lento (estava em obras para duplicação 
no momento da visita técnica), clorador e reservatório de 10 m³. A distribuição é feita por 
gravidade a partir do reservatório.   

A SEMASA tem um laboratório localizado na Sede para realizar as análises 
operacionais necessárias ao tratamento da água.  

Tabela 34 - Localização e características das unidades do SAA - Frade. 

Unidade Latitude Longitude Capacidade Unid. 

Captação  22°14'0.84"S  42° 7'6.67"O -   

Filtro lento  22°14'3.13"S  42° 7'2.31"O 10 l/s 

Reservatório  22°14'3.13"S  42° 7'2.31"O 10 m³ 

Fonte: SERENCO. 

 
Reservatório 

 
Clorador 

 
Filtros lentos em duplicação 

 
Captação 
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Captação 

Figura 26 - Relatório fotográfico - Frade. 
Fonte: SERENCO. 

 

Foi fornecido o cadastro técnico da rede de água desse Distrito, o qual está resumido 
na Tabela 35. 

Tabela 35 - Extensão de rede de água - Frade. 

DN (mm) Extensão (m) 

32  786 

50 2.736 

100 388 

Total 3.910 

Fonte: SEMASA, 2020. 
 

Segundo a NBR 12.218, o diâmetro nominal mínimo para a rede de distribuição deve 
ser de 50 mm (diâmetro externo de 60 mm), existindo, portanto, 786 m de rede instaladas 
com diâmetro inferior ao mínimo, devendo ser substituídas no futuro.  

Esse sistema conta com licença municipal prévia nº 865/2018, com as seguintes 
informações principais: 

➢ Descrição: operação de sistema de abastecimento de água, composto por 
captação, adutora, ETA com tratamento simplificado e rede de distribuição; 

➢ Validade: 19 de dezembro de 2021; 

➢ Condicionante específica: apresentar projeto executivo para a construção de 
uma ETA tratamento convencional (clarificação com processo de coagulação 
e floculação, seguida de desinfecção e correção de pH); 

➢ Condicionante específica: requerer à SEMA e licença municipal de instalação 
- LMI ao término na validade da LMP, com os projetos executivos para a 
construção de uma ETA convencional e estação de tratamento de efluentes 
(ETE), destinada ao tratamento do lodo da ETA. 
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5.1.15. Glicério 

O sistema de abastecimento de Glicério possui 2 captações de água bruta (Roncador 
e Denize), que alimentam 1 sistema. 

O sistema de Glicério é formado, basicamente, por duas captações com pequenas 
barragens de elevação de nível e gradeamento, clorador e dois reservatórios, sendo um de 
15 m³ e outro de 45 m³, não havendo filtração da água. A distribuição é feita por gravidade 
a partir do reservatório.  

Segundo o art. 24 do Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 5/2017, transcrito a 
seguir, é obrigatório haver processo de filtração para águas de manancial superficial, 
mostrando que a atual situação do processo de tratamento das águas da captação de 
Glicério descumpre o disposto na legislação vigente. 

Art. 24. Toda a água para consumo humano, fornecida coletivamente, deverá 
passar por processo de desinfecção ou cloração. 

Parágrafo único. As águas provenientes de manancial superficial devem ser 
submetidas a processo de filtração (BRASIL, 2017). 

 

A SEMASA tem um laboratório localizado na Sede para realizar as análises 
operacionais necessárias ao tratamento da água.  

Tabela 36 - Localização e características das unidades do SAA - Glicério. 

Unidade Latitude Longitude Capacidade Unid. 

Captação 01  22°14'4.91"S  42° 4'28.28"O 
12 l/s 

Captação 02  22°14'11.35"S  42° 3'38.48"O 

Reservatórios  22°14'19.41"S  42° 3'32.83"O 60 m³ 

Fonte: SERENCO. 

 
Reservatório 

 
Reservatórios e clorador 

Figura 27 - Relatório fotográfico - Glicério. 
Fonte: SERENCO. 

 

Esse sistema conta com licença municipal prévia nº 864/2018, com as seguintes 
informações principais: 

➢ Descrição: operação de sistema de abastecimento de água, composto por 
captação, adutora, ETA com tratamento simplificado e rede de distribuição; 

➢ Validade: 19 de dezembro de 2021; 
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➢ Condicionante específica: apresentar projeto executivo para a construção de 
uma ETA tratamento convencional (clarificação com processo de coagulação 
e floculação, seguida de desinfecção e correção de pH); 

➢ Condicionante específica: requerer à SEMA e licença municipal de instalação 
- LMI ao término na validade da LMP, com os projetos executivos para a 
construção de uma ETA convencional e estação de tratamento de efluentes 
(ETE), destinada ao tratamento do lodo da ETA. 
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5.1.15.1. Localidade Reta (Distrito de Glicério) 

O sistema de abastecimento da Reta possui 1 captação de água bruta, que alimenta 
1 sistema. 

O sistema da Reta é formado, basicamente, por uma captação com pequena 
barragem de elevação de nível e gradeamento, filtração, clorador e reservatório de 10 m³. 
A distribuição é feita por gravidade a partir do reservatório.   

A SEMASA tem um laboratório localizado na Sede para realizar as análises 
operacionais necessárias ao tratamento da água.  

Tabela 37 - Localização e características das unidades do SAA - Reta. 

Unidade Latitude Longitude Capacidade Unid. 

Captação  22°14'33.63"S  42° 5'15.03"O - - 

Filtração  22°14'33.63"S  42° 5'15.03"O - - 

Reservatório  22°14'33.63"S  42° 5'15.03"O 10 m³ 

Fonte: SERENCO. 

 
Reservatório e filtro 

 
Reservatório e filtro 

Figura 28 - Relatório fotográfico - Reta. 
Fonte: SERENCO. 
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5.1.15.2. Localidade Óleo (Distrito de Glicério) 

O sistema de abastecimento de Óleo possui 1 captação de água bruta (Córrego do 
Buião), que alimenta 1 sistema. 

O sistema de Óleo é formado, basicamente, por uma captação com pequena 
barragem de elevação de nível e gradeamento, clorador e um reservatório de 10 m³, não 
havendo filtração da água. A distribuição é feita por gravidade a partir do reservatório.  

Segundo o art. 24 do Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 5/2017, transcrito a 
seguir, é obrigatório haver processo de filtração para águas de manancial superficial, 
mostrando que a atual situação do processo de tratamento das águas da captação de Óleo 
descumpre o disposto na legislação vigente. 

Art. 24. Toda a água para consumo humano, fornecida coletivamente, deverá 
passar por processo de desinfecção ou cloração. 

Parágrafo único. As águas provenientes de manancial superficial devem ser 
submetidas a processo de filtração (BRASIL, 2017). 

 

A SEMASA tem um laboratório localizado na Sede para realizar as análises 
operacionais necessárias ao tratamento da água.  

Tabela 38 - Localização e características das unidades do SAA - Óleo. 

Unidade Latitude Longitude Capacidade Unid. 

Captação  22°13'18.42"S  42° 2'49.57"O 6 l/s 

Reservatório  22°13'18.42"S  42° 2'49.57"O 10 m³ 
Fonte: SERENCO. 

 
Reservatório 

 
Reservatório 

Figura 29 - Relatório fotográfico - Óleo. 
Fonte: SERENCO. 

 

Foi fornecido o cadastro técnico da rede de água desse Distrito, o qual está resumido 
na Tabela 39. 
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Tabela 39 - Extensão de rede de água - Óleo. 

DN (mm) Extensão (m) 

32  919 

50 2.243 

Total 3.162 

Fonte: SEMASA, 2020. 

 

Segundo a NBR 12.218, o diâmetro nominal mínimo para a rede de distribuição deve 
ser de 50 mm (diâmetro externo de 60 mm), existindo, portanto, 919 m de rede instaladas 
com diâmetro inferior ao mínimo, devendo ser substituídas no futuro.  
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5.1.15.3. Localidade Trapiche (Distrito de Glicério) 

O sistema de abastecimento de Trapiche possui 1 captação de água bruta, que 
alimenta 1 sistema. 

O sistema de Trapiche é formado, basicamente, por uma captação com pequena 
barragem de elevação de nível e gradeamento, tratamento em ETA, clorador e dois 
reservatórios, sendo um apoiado de 60 m³ e outro elevado de 32 m³. A distribuição é feita 
por gravidade a partir do reservatório elevado.  

A água bruta captada é tratada em uma ETA de ciclo completo (capacidade de 15 
l/s), com floco-decantador e posterior filtração. A água filtrada é encaminhada para o 
reservatório apoiado de 60 m³, que serve de tanque de contato para a aplicação de cloro 
(desinfecção).  

Há ainda uma estação elevatória de água tratada responsável pelo transporte da 
água desde o reservatório apoiado até o reservatório elevado. Na própria ETA existe um 
laboratório operacional que realiza as análises básicas: jar-teste, cloro, pH e turbidez. 

Na Tabela 40 consta a localização das unidades do SAA de Trapiche, com exceção 
da captação de água bruta, a qual não foi possível a visita devido ao difícil acesso e as 
coordenadas da sua localização não foram fornecidas pela SEMASA.  

Tabela 40 - Localização e características das unidades do SAA - Trapiche. 

Unidade Latitude Longitude Capacidade Unid. 

Captação - - 15 l/s 

ETA  22°13'46.26"S  42° 1'5.84"O 15 l/s 

Reservatório apoiado  22°13'46.26"S  42° 1'5.84"O 60 m³ 

Reservatório elevado  22°13'46.26"S  42° 1'5.84"O 32 m³ 

Fonte: SERENCO. 
 

 
Vista externa 

 
Misturador hidráulico 
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Floco-decantador e filtro 

 
Tanque de contato 

 
Reservatório elevado 

 
Armazenamento de produtos químicos 

 
Preparação e dosagem de produtos 

químicos 

 
Laboratório 

Figura 30 - Relatório fotográfico - Trapiche. 
Fonte: SERENCO. 

 

Foi fornecido o cadastro técnico da rede de água desse Distrito, o qual está resumido 
na Tabela 41. 

Tabela 41 - Extensão de rede de água - Trapiche. 

DN (mm) Extensão (m) 

32  1.650 

50 1.310 

100 1.470 

Total 4.430 

Fonte: SEMASA, 2020. 
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Segundo a NBR 12.218, o diâmetro nominal mínimo para a rede de distribuição deve 
ser de 50 mm (diâmetro externo de 60 mm), existindo, portanto, 1.650 m de rede instaladas 
com diâmetro inferior ao mínimo, devendo ser substituídas no futuro.  
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5.1.15.4. Localidade Madresilva (Distrito de Glicério) 

O sistema de abastecimento de Madresilva ainda está em implantação. O sistema 
será formado, basicamente, por um poço (já perfurado faltando apenas a outorga) e um 
reservatório apoiado que ficará em localização elevada.  

Desta forma, o funcionamento será o seguinte: a água bruta captada no poço 
receberá desinfecção por aplicação de cloro e será recalcada diretamente para o 
reservatório. A distribuição será feita por gravidade a partir do reservatório.  

A rede de distribuição ainda será implantada e está estimada em uma extensão total 
de 2.600 m. Segundo a SEMASA, atualmente Madresilva tem cerca de 70 residências, 
podendo chegar a 200 em final de plano. 

Tabela 42 - Localização e características das unidades do SAA - Madresilva. 

Unidade Latitude Longitude Capacidade Unid. 

Poço  22°13'48.79"S  41°59'13.82"O - - 

Reservatório  22°13'54.70"S 41°59'10.42"O - - 
Fonte: SERENCO. 

 
Poço 

 
Local futuro para desinfecção 

Figura 31 - Relatório fotográfico - Madresilva. 
Fonte: SERENCO. 
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5.1.16. Córrego do Ouro 

O sistema de abastecimento de Córrego do Ouro possui 1 captação de água bruta, 
que alimenta 1 sistema. 

O sistema de Córrego do Ouro é formado, basicamente, por uma captação com 
pequena barragem de elevação de nível e bombeamento, tratamento em ETA (inaugurada 
em 20 de junho de 2008), desinfecção e dois reservatórios, sendo um apoiado de 300 m³ e 
outro também apoiado (mas localizado em local elevado) também de 300 m³. A distribuição 
é feita por gravidade a partir do segundo reservatório.  

A água bruta captada é bombeada através de duas bombas submersíveis (uma 
operando e uma reserva) até uma ETA de ciclo completo (capacidade de 20 l/s), com 
floculador mecânico, decantador de alta taxa e posterior filtração. A água filtrada é 
encaminhada para o reservatório apoiado de 300 m³ localizado junto à ETA, que serve de 
tanque de contato para a aplicação de cloro (desinfecção).  

Há ainda uma estação elevatória de água tratada com duas bombas (1 operando e 
1 reserva) responsável pelo transporte da água desde o reservatório apoiado até o segundo 
reservatório, também apoiado, mas localizado em local elevado próximo à ETA. Na própria 
ETA existe um laboratório operacional que realiza as análises básicas: jar-teste, cloro, pH 
e turbidez. Esse laboratório necessita de uma reforma.  

Deve-se ressaltar que os dois reservatórios e as adutoras foram implantadas com 
capacidade para um sistema de 40 l/s. 

Tabela 43 - Localização e características das unidades do SAA - Córrego do Ouro. 

Unidade Latitude Longitude Capacidade Unid. 

Captação  22°16'22.26"S  41°59'9.19"O 20 l/s 

ETA  22°16'20.63"S  41°59'10.78"O 20 l/s 

Reservatório 1  22°16'20.63"S  41°59'10.78"O 300 m³ 

EEAT  22°16'20.63"S  41°59'10.78"O 20 l/s 

Reservatório 2  22°16'14.84"S  41°59'10.50"O 300 m³ 

Fonte: SERENCO. 
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Captação 

 
Reservatório 

Figura 32 - Relatório fotográfico - Córrego do Ouro. 
Fonte: SERENCO. 

 

Foi fornecido o cadastro técnico da rede de água desse Distrito, o qual está resumido 
na Tabela 44. 

Tabela 44 - Extensão de rede de água - Córrego do Ouro. 

DN (mm) Extensão (m) 

50 7.656 

100 420 

150 664 

Total 8.740 

Fonte: SEMASA, 2020. 
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5.1.17. Cachoeiros de Macaé 

5.1.17.1. Localidade Bicuda Grande 

O sistema de abastecimento de água de Bicuda Grande sob responsabilidade da 
SEMASA possui 2 captações de água bruta, sendo divididas em dois sistemas 
independentes. 

O sistema 1 possui uma captação e um reservatório de 1.000 litros. O segundo 
sistema também possui uma captação e um reservatório de 1.000 litros.  

Todos os 2 sistemas possuem apenas desinfecção com aplicação de cloro, não 
havendo filtração. A distribuição é feita por gravidade a partir dos reservatórios. 

Segundo o art. 24 do Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 5/2017, transcrito a 
seguir, é obrigatório haver processo de filtração para águas de manancial superficial, 
mostrando que a atual situação do processo de tratamento das águas da captação de 
Bicuda Grande descumpre o disposto na legislação vigente. 

Art. 24. Toda a água para consumo humano, fornecida coletivamente, deverá 
passar por processo de desinfecção ou cloração. 

Parágrafo único. As águas provenientes de manancial superficial devem ser 
submetidas a processo de filtração (BRASIL, 2017). 

A SEMASA tem um laboratório localizado na Sede para realizar as análises 
operacionais necessárias ao tratamento da água.  

Em Bicuda Grande existe ainda uma terceira captação, chamada de Santo Antônio, 
que é operada pelos próprios moradores. Essa captação não recebe nem desinfecção, ou 
seja, a própria água bruta é distribuída à população. 

Outro problema crítico é que as redes atendidas pela captação Santo Antônio estão 
interligadas às redes da SEMASA, separadas apenas por alguns registros que a própria 
população abre quando há algum problema de falta d´água. 

De acordo com estimativas da SEMASA, a captação Santo Antônio tem capacidade 
para suprir toda a comunidade, podendo ser desligadas as outras duas captações caso 
fossem feitas obras nela. 

As obras necessárias na captação Santo Antônio seriam: barragem de captação, 
filtros, reservatórios e cloração. A adutora existente é suficiente para atendimento da 
população. A SEMASA estuda fazer essa captação em um local mais próximo do que a 
atual, para facilitar a operação, mas isso ainda necessita de maiores estudos. 

Ainda segundo estimativas da SEMASA, existe a necessidade de substituição de 
cerca de 2 km de rede de diâmetro 32 mm nesse distrito. 

Tabela 45 - Localização e características das unidades do SAA - Bicuda Grande. 

Unidade Latitude Longitude Capacidade Unid. 

Captação 1  22°20'44.65"S  42° 4'4.24"O 3 l/s 

Reservatório 1  22°20'44.65"S  42° 4'4.24"O 1000 l 

Captação 2  22°22'17.94"S  42° 4'38.97"O 6 l/s 

Reservatório 2  22°22'17.94"S  42° 4'38.97"O 1000 l 

Fonte: SERENCO. 
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Captação 01 

 
Reservatório 02 

 
Reservatório 02 

Figura 33 - Relatório fotográfico - Bicuda Grande. 
Fonte: SERENCO. 
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5.1.17.2. Localidade Bicuda Pequena 

O sistema de abastecimento de Bicuda Pequena possui 1 captação de água bruta, 
que alimenta 1 sistema. 

O sistema da Bicuda Pequena é formado, basicamente, por uma captação com 
pequena barragem de elevação de nível e gradeamento, filtração, clorador e dois 
reservatórios de 10 m³ cada. A distribuição é feita por gravidade a partir do reservatório. 
Entre a captação e os filtros existe ainda uma pré-filtração com brita.  

A SEMASA tem um laboratório localizado na Sede para realizar as análises 
operacionais necessárias ao tratamento da água.  

Tabela 46 - Localização e características das unidades do SAA - Bicuda Pequena. 

Unidade Latitude Longitude Capacidade Unid. 

Captação  22°21'59.91"S  42° 7'4.95"O 5 l/s 

Pré-filtração  22°22'7.67"S  42° 7'4.46"O 5 l/s 

Filtro  22°22'10.38"S  42° 7'7.63"O 5 l/s 

Reservatório  22°22'10.38"S  42° 7'7.63"O 20 m³ 

Fonte: SERENCO. 
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Pré-filtração 

Figura 34 - Relatório fotográfico - Bicuda Pequena. 
Fonte: SERENCO. 
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5.1.17.3. Localidade Areia Branca 

O sistema de abastecimento de Areia Branca possui 1 captação de água bruta, que 
alimenta 1 sistema. 

O sistema de Areia Branca é formado, basicamente, por uma captação com pequena 
barragem de elevação de nível e gradeamento, filtro, clorador e um reservatório de 10 m³. 
A distribuição é feita por gravidade a partir do reservatório.  

A SEMASA tem um laboratório localizado na Sede para realizar as análises 
operacionais necessárias ao tratamento da água.  

Tabela 47 - Localização e características das unidades do SAA - Areia Branca. 

Unidade Latitude Longitude Capacidade Unid. 

Captação  22°19'41.09"S  42° 1'55.16"O 6 l/s 

Filtro  22°19'46.25"S  42° 1'56.62"O 6 l/s 

Reservatório  22°19'46.25"S  42° 1'56.62"O 10 m³ 

Fonte: SERENCO. 
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5.1.18. Demais Localidades 

Foram identificados ainda duas outras Localidades a serem destacados: Serra 
Escura e Duas Barras de Pindoba. Atualmente, essas são atendidos por sistemas precários 
operados pelos próprios moradores.  

Em Serra Escura, existe a rede de distribuição e dois reservatórios de 10 m³ cada. A 
água bruta captada é distribuída à população, sem nenhum tipo de tratamento ou 
desinfecção. 

Já em Duas Barras de Pindoba, cada residência tem sua própria fonte, já que não 
há sistema, nem reservatório, tampouco rede de distribuição. 

 

  



_̂

_̂
Serra EScura

Duas Barras de Pindoba

Rio d´Anta

Ri
o d

'A
nta

Rio
 Da

nta
s

180.500

180.500

181.000

181.000

181.500

181.500

182.000

182.000

182.500

182.500

183.000

183.000

183.500

183.500

184.000

184.000

7.5
26

.50
0

7.5
26

.50
0

7.5
27

.00
0

7.5
27

.00
0

7.5
27

.50
0

7.5
27

.50
0

7.5
28

.00
0

7.5
28

.00
0

7.5
28

.50
0

7.5
28

.50
0

7.5
29

.00
0

7.5
29

.00
0

7.5
29

.50
0

7.5
29

.50
0

7.5
30

.00
0

7.5
30

.00
0

Sistema de Coordenadas: SIRGAS 2000 UTM Zone 24S

Oceano Atlântico

RJ

MG

ES

SP Municípío de 
Macaé

MAR/2020

REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE MACAÉ - RJ

DESENHO:

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL

LOCALIDADES SERRA ESCURA E DUAS BARRAS DE PINDOBA
SISTEMA EXISTENTE

14
DESENHO Nº:

ESCALA:

DATA:

OBRA:

PROJETO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ - RJ

SERENCO Serviços de Engenharia Consultiva Ltda

1:15.000
BRUNO119-RJ14-C-PM-GER

 Municípios do
Rio de Janeiro

Legenda
Hidrografia Principal

Sistema de Abastecimento de Água Existente
"v Captação de Água Bruta (CAB)

_̂ Sistema de Abastecimento
Área de atendimento

±



    

 

 

 
PRODUTO 3 - TOMO II - ÁGUA 

 Página: 125 

 

5.1.19. Histograma de consumo 

Não foi disponibilizado pela CEDAE ou SEMASA o número de ligações, economias 
e os volumes micromedidos divididos por categoria e separados pelas faixas de consumo 
medidas nos hidrômetros. 

 

5.1.20. Índice de perdas 

O tema das perdas nos sistemas públicos de abastecimento de água é motivo de 
preocupação em todo o mundo há décadas e, apesar dos avanços tecnológicos, é um 
problema que ainda persiste, principalmente no Brasil. Para sua análise deve-se levar em 
conta a escassez hídrica e os altos custos de energia elétrica, além da sua relação com a 
saúde financeira das empresas prestadoras de serviços.  

O combate às perdas é muito desafiador para todos os setores de uma empresa 
prestadora de serviço de abastecimento de água, já que é influenciada por muitos fatores, 
tais como: infraestrutura existente dos sistemas, aspectos culturais e políticos, 
disponibilidade financeira, tecnologias disponíveis, qualificação da mão de obra, entre 
outros.  

Pode-se afirmar que os sistemas de abastecimento de água sempre apresentarão 
perdas. No entanto, quando estas são elevadas, representam desperdício de recursos 
naturais, operacionais e de receita, necessitando, sempre, que haja em funcionamento 
programas de avaliação, controle e redução de perdas. 

O uso racional da água de abastecimento público, em benefício da saúde pública, 
do saneamento ambiental e da eficiência dos serviços, propicia melhor produtividade e 
pode postergar investimentos para ampliação dos sistemas, já que parte da água 
desperdiçada passa a ser devidamente utilizada. Estudo publicado pelo Instituto Trata 
Brasil (TONETO JUNIOR et al., 2013) apontou que uma redução de 10% nas perdas das 
companhias brasileiras agregaria R$ 1,3 bilhão à receita operacional com água. 

No entanto, primeiramente, é necessário que se defina o que são perdas de água 
nos sistemas de abastecimento públicos. Teoricamente, as perdas se dividem em perdas 
aparentes e perdas reais.  

As perdas aparentes, também chamadas de perdas não físicas ou comerciais, estão 
relacionadas ao volume de água que foi efetivamente consumido pelo usuário, mas que, 
por algum motivo, não foi medido ou contabilizado, gerando perda de faturamento ao 
prestador de serviços. São provocadas por falhas decorrentes de erros de medição 
(hidrômetros inoperantes, com submedição, erros de leitura, fraudes, equívocos na 
calibração dos hidrômetros), ligações clandestinas, by pass irregulares nos ramais das 
ligações (conhecidos como gatos), falhas no cadastro comercial, etc. Nesse caso, a água 
é efetivamente consumida, mas não é faturada. 

Já as perdas reais, também conhecidas como perdas físicas, referem-se a toda água 
disponibilizada para a distribuição que não chega aos consumidores. Essas perdas 
acontecem por vazamentos em adutoras, redes, ramais, conexões, reservatórios e outras 
unidades operacionais do sistema. Elas compreendem principalmente os vazamentos em 
tubulações da rede de distribuição, provocados especialmente pelo excesso de pressão, 
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habitualmente em regiões com grande variação topográfica. Os vazamentos também estão 
associados à qualidade dos materiais utilizados, à idade das tubulações, à qualidade da 
mão-de-obra e à ausência de programas de monitoramento de perdas, dentre outros 
fatores.  

A utilização de água para procedimentos operacionais, como lavagem de filtros e 
decantadores das ETAs e descargas na rede, não deve ser considerada perda quando este 
consumo se refere ao estritamente necessário para operação. 

Com o intuito de monitorar os diversos tipos de consumo e de perdas que ocorrem 
em um sistema de abastecimento de água, a IWA (International Water Association) / AWWA 
(American Water Works Association) propôs um método para classificar, padronizar e 
uniformizar uma terminologia para este tema, chamado de balanço hídrico e que está 
reproduzido no Quadro 11. 

 Quadro 11 - Balanço hídrico proposto pela IWA/AWWA para sistemas de abastecimento de água. 
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Erros de medição                              
(micromedição) 
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Vazamentos nas adutoras e/ou redes 
de distribuição 

Vazamentos e extravasamentos em 
reservatórios 

Vazamentos em ramais prediais (a 
montante do ponto de medição) 

Fonte: BEZERRA, 2013.  
 

O SNIS contém alguns indicadores para o índice de perdas, entre eles:  

➢ IN013 - Índice de perdas faturamento (percentual); 

➢ IN049 - Índice de perdas na distribuição (percentual). 

 

A forma de cálculo, de acordo com o glossário de indicadores do SNIS, está descrita 
nos quadros a seguir. 
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Quadro 12 - Forma de cálculo do IN013. 

Nome: IN013 - Índice de perdas faturamento (%) 

Fórmula: 
 

IN013 = [ (AG006+AG018-AG011-AG024) / 
(AG006+AG018-AG024) ] x 100 

 

Dados: 
AG006: Volume de água produzido (1.000 m³/ano) 
AG011: Volume de água faturado (1.000 m³/ano) 
AG018: Volume de água tratada importado (1.000 
m³/ano) 
AG024: Volume de serviço (1.000 m³/ano) 

 Fonte: SNIS, 2020.  

Quadro 13 - Forma de cálculo do IN049. 

Nome: IN049 - Índice de perdas na distribuição (%) 

Fórmula: 
 

IN049 = [ (AG006+AG018-AG010-AG024) / 
(AG006+AG018-AG024) ] x 100 

 

Dados: 
AG006: Volume de água produzido (1.000 m³/ano) 
AG010: Volume de água consumido (1.000 m³/ano) 
AG018: Volume de água tratada importado (1.000 
m³/ano) 
AG024: Volume de serviço (1.000 m³/ano) 

 Fonte: SNIS, 2020.  

 

Os valores específicos para Macaé (Sede), entre os anos 2015 e 2018, segundo o 
SNIS, estão na Tabela 48. 

Tabela 48 - Índices de perdas divulgados pelo SNIS para Macaé - Sede. 

Descrição 2015 2016 2017 2018 

IN049 - Índice de perdas na distribuição 17,97 23,16 38,98 40,69 

IN013 - Índice de perdas faturamento 29,69 57,77 38,98 40,69 

Fonte: SNIS, 2015 - 2018. 

 

Analisando os dados da Tabela 48, percebe-se que foram utilizados os mesmos 
valores para os volumes faturado e consumido para os anos de 2017 e 2018, resultando 
em iguais valores de perdas no faturamento e na distribuição, o que não é esperado, já que 
há casos de volumes faturados maiores do que os consumidos devido ao consumo mínimo. 

Esse fato faz com que as perdas, na prática, possam ser ainda maiores do que os 
números constantes no SNIS. 

A Figura 35 e a Figura 36 demonstram de forma gráfica, para o ano de 2018, segundo 
o SNIS, os índices de perdas segundo os tipos de prestadores de serviços, as regiões 
geográficas e a média do Brasil, onde pode-se perceber que as perdas em Macaé estavam, 
em 2018, superiores à média da região sudeste e do Brasil. 

Quanto à região sob responsabilidade da SEMASA, não há hidrômetros instalados 
em nenhum imóvel, tampouco há estimativa do índice de perdas. 
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Figura 35 - Índice de perdas na distribuição (IN049) dos prestadores de serviços participantes do 

SNIS em 2018, segundo tipo de prestador de serviços e média do Brasil. 
Fonte: SNIS, 2018. 

 

 
Figura 36 - Índice de perdas na distribuição (IN049) dos prestadores de serviços participantes do 

SNIS em 2018, segundo região geográfica e média do Brasil. 
Fonte: SNIS, 2018. 

 

A redução das perdas físicas permite diminuir os custos de produção (mediante 
redução do consumo de energia, de produtos químicos e outros) e utilizar as instalações 
existentes para aumentar a oferta, sem expansão do sistema. 

A redução das perdas aparentes permite aumentar a receita tarifária, melhorando a 
eficiência dos serviços prestados e o desempenho financeiro do prestador de serviços. 
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Contribui indiretamente para a ampliação da oferta efetiva, uma vez que induz à redução 
de desperdícios por força da aplicação da tarifa aos volumes efetivamente consumidos. 

O combate a perdas ou desperdícios implica, portanto, redução do volume de água 
não contabilizada, exigindo a adoção de medidas que permitam reduzir as perdas reais e 
aparentes, e mantê-las permanentemente em nível adequado, considerando a viabilidade 
técnico-econômica das ações de combate a perdas em relação ao processo operacional de 
todo o sistema. 

Além disso, podem ser desenvolvidas medidas de natureza preventiva de controle 
de perdas nas fases de projeto e construção do sistema, através de passos iniciais de 
organização anteriores à operação. 

No documento sobre as proposições serão feitas algumas indicações para auxílio no 
combate às perdas em Macaé. 

 

5.1.21. Índice de micromedição 

Segundo dados disponíveis no SNIS demonstrados na Tabela 49, apenas cerca de 
67% das ligações ativas na Sede de Macaé são micromedidas, ou seja, possuem 
hidrômetros instalados.   

Tabela 49 - Índice de micromedição - Sede. 

Ano 

Ligações ativas 

Totais (ud) 
Micromedidas 

(ud) 
% de lig. 

Micromedidas 

2015 39.855 26.768 67,16% 

2016 39.880 27.057 67,85% 

2017 39.911 27.282 68,36% 

2018 40.175 27.255 67,84% 

Fonte: SNIS, 2015-2018. 

 

Esse índice deverá atingir 100%, conforme metas a serem estabelecidas na etapa 
de prognóstico do presente PMSB.  

No entanto, não basta que existam hidrômetros instalados em todas as ligações 
ativas. Isto porque outros fatores interferem na medição correta do consumo de água, tais 
como: qualidade, tempo de operação, instalação, dimensionamento correto, entre outros. 
O erro de medição, ou submedição dos hidrômetros, é uma das principais causas das 
perdas aparentes em qualquer sistema.   

É fato que o tempo de operação de um hidrômetro influi negativamente nas suas 
medições. No entanto, o desempenho real dos hidrômetros ao longo do tempo varia muito, 
dependendo do tipo de hidrômetro, marca, condições de instalação, condições climtáticas, 
etc.  

Em um estudo realizado em Maceió/AL pelo engenheiro Maurício Fourniol 
(FOURNIOL, 2004), foram feitos ensaios de laboratório em hidrômetros velocimétricos com 
vazão máxima de 3 m³/h e os resultados estão na Figura 37. Estes resultados, apesar de 
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não serem verdades absolutas, ajudam a mostrar a influência que a idade dos hidrômetros 
tem nos erros de medição. 

 
Figura 37 - Erros de medição de hidrômetros resultantes dos ensaios de hidrômetros domiciliares 

velocimétricos em uma rede de distribuição de Maceió sem intermitência. 
Fonte: BEZERRA, 2013.  

 

Não há uma norma específica que determine o tempo de operação máximo que um 
hidrômetro possa ficar em funcionamento. Tem-se utilizado uma recomendação de tempo 
de funcionamento médio de 5 a 7 anos antes que seja feita a sua substituição, mas cada 
caso deve ser analisado pelo departamento competente.  

Existe a Portaria nº 246, de 17 de outubro de 2000, do INMETRO (Instituto Nacional 
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), que aprovou o regulamento técnico 
metrológico, estabelecendo as condições a que devem satisfazer os hidrômetros para água 
fria, de vazão nominal até quinze metros cúbicos por hora, e que pode ser usada como 
base para definir a política de manutenção do parque de hidrômetros. 

Como forma de auxiliar, o presente PMSB irá propor, na etapa de prognósticos, uma 
quantidade anual de substituição de hidrômetros, com o intuito de previsão de 
investimentos futuros. Não foram fornecidas informações quanto à idade do parque de 
hidrômetros de Macaé.  

Conforme já citado anteriormente, não há hidrômetros instalados em nenhum imóvel 
na área sob responsabilidade da SEMASA. 

 

5.1.22. Regularidade e frequência 

Segundo o Art. 2º da Lei Federal nº 11.445/2007, os serviços públicos de 
saneamento básico deverão ter como base alguns princípios fundamentais, incluindo, entre 
eles, a regularidade. O SNIS, dentre seus indicadores, possui quatro deles referentes a este 
tema, indicadores que possuem a forma de cálculo descrita na Tabela 50. 
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Tabela 50 - Indicadores referentes à regularidade. 

Indicador 
Forma de 
cálculo 

Informações envolvidas Unidade 

IN071 - 
economias 

atingidas por 
paralisações 

QD004 
QD002 

QD002: Quantidade de paralisações no sistema de 
distribuição de água (paralis./ano) 
QD004: Quantidade de economias ativas atingidas por 
paralisações (economias/ano) 

econ./ 
paralis. 

IN072 - 
duração 

média das 
paralisações 

QD003 
QD002 

QD002: Quantidade de paralisações no sistema de 
distribuição de água (paralis./ano) 
QD003: Duração das paralisações (soma das 
paralisações maiores que 6 horas no ano) - horas/ano 

econ./ 
paralis. 

IN073 - 
economias 

atingidas por 
intermitências 

QD015 
QD021 

QD015: Quantidade de econômicas ativas atingidas por 
interrupções sistemáticas (economias/ano) 
QD021: Quantidade de interrupções sistemáticas 
(interrup./ano) 

econ./ 
interrup. 

IN074 - 
duração 

média das 
intermitências 

QD022 
QD021 

QD021: Quantidade de interrupções sistemáticas 
(interrup./ano) 
QD022: Duração das interrupções sistemáticas 
(horas/ano) 

horas / 
interrup. 

Fonte: SNIS, 2020. 

 

As informações que são utilizadas para o cálculo dos indicadores IN071, IN072, 
IN073 e IN074 estão descritas a seguir, conforme glossário do SNIS: 

➢ QD002 - Quantidades de paralisações no sistema de distribuição de água: 
Quantidade de vezes, no ano, inclusive repetições, em que ocorreram paralisações 
no sistema de distribuição de água. Devem ser somadas somente as paralisações 
que, individualmente, tiveram duração igual ou superior a seis horas. No caso de 
município atendido por mais de um sistema, as paralisações dos diversos sistemas 
devem ser somadas. Unidade: Paralisações/ano; 

➢ QD003 - Duração das paralisações (soma das paralisações maiores que 6 horas no 
ano): Quantidade de horas, no ano, em que ocorreram paralisações no sistema de 
distribuição de água. Devem ser somadas somente as durações de paralisações 
que, individualmente, foram iguais ou superiores a seis horas. No caso de município 
atendido por mais de um sistema, as durações das paralisações dos diversos 
sistemas devem ser somadas. As durações devem corresponder às paralisações 
computadas na informação QD002. Unidade: Horas/ano; 

➢ QD004 - Quantidade de economias ativas atingidas por paralisações: Quantidade 
total anual, inclusive repetições, de economias ativas atingidas por paralisações no 
sistema de distribuição de água. Devem ser somadas somente as economias ativas 
atingidas por paralisações que, individualmente, tiveram duração igual ou superior a 
seis horas. No caso de município atendido por mais de um sistema, as informações 
dos diversos sistemas devem ser somadas. A quantidade de economias ativas 
atingidas deve corresponder às paralisações computadas na informação QD002. 
Unidade: Economias/ano; 

➢ QD015 - Quantidade de economias ativas atingidas por interrupções sistemáticas: 
Quantidade total anual, inclusive repetições, de economias ativas atingidas por 
interrupções sistemáticas no sistema de distribuição de água decorrentes de 
intermitências prolongadas. No caso de município atendido por mais de um sistema, 
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as informações dos diversos sistemas devem ser somadas. A quantidade de 
economias ativas atingidas deve corresponder às interrupções sistemáticas 
computadas na informação QD021. Unidade: Economias/ano; 

➢ QD021 - Quantidade de interrupções sistemáticas: Quantidade de vezes, no ano, 
inclusive repetições, em que ocorreram interrupções sistemáticas no sistema de 
distribuição de água, provocando intermitências prolongadas no abastecimento. No 
caso de município atendido por mais de um sistema, as informações dos diversos 
sistemas devem ser somadas. Devem ser somadas as interrupções que, 
individualmente, tiveram duração igual ou superior a seis horas. Unidade: 
Interrupções/ano; 

➢ QD022 - Duração das interrupções sistemáticas: Quantidade de horas, no ano, em 
que ocorreram interrupções sistemáticas no sistema de distribuição de água 
provocando intermitências prolongadas. No caso de município que é atendido por 
mais de um sistema, as informações dos diversos sistemas devem ser somadas. As 
durações devem corresponder às interrupções sistemáticas computadas na 
informação QD021. Unidade: Horas/ano. 

 

Especificamente para Macaé, essas informações e, consequentemente, os 
indicadores, foram fornecidas apenas parcialmente pela CEDAE para a Sede, conforme 
Tabela 51. Quanto à área sob responsabilidade da Semana, essas informações não estão 
disponíveis no SNIS.  

Tabela 51 - Indicadores de paralisações - Sede. 

Descrição 2015 2016 2017 2018 

IN071 - Economias atingidas por paralisações 
(economias / paralisações) 

7.646 8.962 2.901 13.702 

IN072 - Duração média das paralisações 
(horas / paralisações) 

12,33 11,80 4,92 13,20 

Fonte: SNIS, 2015-2018. 

 

5.1.23. Consumo per capita 

Segundo a bibliografia sobre o assunto, “o consumo per capita é a quantidade de 
água usada por dia, em média, por um habitante, normalmente expresso em 
litros/habitante/dia. Em cidades servidas por sistemas de abastecimento, o consumo per 
capita “q” é obtido dividindo-se a quantidade de água aduzida durante o ano por 365 e pelo 
número total de habitantes ou de pessoas abastecidas.” (GOMES, H. P., 2004, p. 21). 

Pela definição acima, na quantidade de água aduzida estão incluídos os consumos 
de todas as categorias, tanto a residencial, quanto as demais (comercial industrial e 
pública). Isso implica dizer que o consumo relacionado às categorias não residenciais 
estará sendo contabilizado como uma parcela dentro do consumo per capita das economias 
residenciais, ou seja, o crescimento das demandas relacionadas a outros consumos seguirá 
a mesmas tendências de crescimento das demandas residenciais (crescimento 
populacional), na mesma proporção que ocorre atualmente. 
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Da mesma forma, o SNIS também possui um indicador referente ao consumo per 
capita (IN022), calculado conforme Tabela 52. Os resultados constantes no SNIS estão 
demonstrados na Tabela 53. 

Tabela 52 - Forma de cálculo do indicador IN022. 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 
AG010 - AG019 x 1.000.000 

AG001*                  365 
 

AG001: População Atendida com abastecimento de água 
AG010: Volume de água consumido (1.000 m³/ano) 
AG019: Volume de água tratada exportado (1.000 m³/ano) 

l /hab./dia 

*AG001*: utiliza-se a média aritmética dos valores do ano de referência e do ano anterior ao mesmo. 
Fonte: SNIS, 2020. 

 
Tabela 53 - Consumo médio per capita de Macaé - Sede. 

Descrição 2015 2016 2017 2018 

IN022 - Consumo médio percapita de água (l/hab./dia) 207,51 194,57 191,53 187,28 

Fonte: SNIS, 2015-2018. 

 

Analisando a Tabela 53, percebe-se diminuição nos valores anuais. No entanto, o 
consumo per capita em Macaé, em 2018, é superior à média da região sudeste e do Brasil. 
Para o presente PMSB, será adotado o consumo per capita de 187 l/hab.dia, que é a 
informação mais recente disponível. 

Recorrendo novamente à bibliografia existente sobre o assunto, na Tabela 54 
constam os parâmetros gerais esperados para o consumo per capita, demonstrando que o 
valor em Macaé está dentro da faixa esperada.  

Tabela 54 - Estimativa média dos consumos domésticos. 

Uso doméstico l/hab/dia 

Bebida e cozinha 10 - 20 

Lavagem de roupa 10 - 20 

Banhos e lavagens de mãos 25 - 55 

Instalações sanitárias 15 - 25 

Outros usos 15 - 30 

Perdas e desperdícios 25 - 50 

Total 100 - 200 

Fonte: GOMES, 2004. 

 

5.1.24. Demandas 

Quanto à demanda a ser calculada para sistemas públicos de abastecimento de 
água, a seguir serão transcritos alguns trechos da NBR 12.211 - Estudos de concepção de 
sistemas públicos de abastecimento de água: 

5.3.1 - Na determinação da demanda de água devem ser considerados o consumo 
das ligações medidas e não medidas e o volume de perdas no sistema. 

5.3.1.2 - Os valores das demandas de água, adotados para dimensionamento do 
sistema de abastecimento, devem ser baseados em condições locais, ressalvados 
os casos previstos na presente Norma. 
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5.3.2. No caso de comunidade que conta com sistema público de abastecimento de 
água, as demandas devem ser determinadas através de dados de operação do 
próprio sistema, a menos que ocorram condições que tornem esses dados não 
confiáveis. 

 

Desta forma, o estudo de demandas para o Sistema de Abastecimento de Macaé 
teve como base os seguintes elementos já descritos anteriormente: 

➢ Estudo de projeção populacional; 

➢ Índice de perdas; 

➢ Porcentagem de atendimento da população; 

➢ Consumo per capita; 

➢ Coeficientes de variação de vazão. 

 

Os coeficientes de variação de vazão adotados para os cálculos de demandas do 
presente PMSB são os usualmente utilizados em trabalhos desta natureza e recomendados 
pelas principais Bibliografias do assunto:  

➢ K1 = 1,20 (coeficiente de máxima vazão diária): Relação entre a maior vazão 
diária verificada no ano e a vazão média diária anual; 

➢ K2 = 1,50 (coeficiente de máxima vazão horária): Relação entre a maior vazão 
observada num dia e a vazão média horária do mesmo dia. 

 

5.1.24.1. Sede   

A Tabela 55 e a Tabela 56 apresentam os elementos utilizados e as demandas 
calculadas para a sede de Macaé. Especificamente para a Sede, foram consideradas 
também as demandas para parte dos Municípios de Carapebus e Rio das Ostras, conforme 
Figura 38, já que o sistema de Macaé é responsável pelo atendimento de parte desses 
Municípios. 
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Figura 38 - Área de influência do Sistema Integrado da Abastecimento de Água. 
Fonte: SERENCO, 2014. 

Foram utilizados os dados do estudo realizado pela Serenco para a CEDAE, que 
contemplou estudo de disponibilidade hídrica, estudo de demandas e alternativas de 
concepção do sistema de abastecimento de água macro produtor de Macaé. Portanto, foi 
retirada desse estudo a população beneficiada pelo Sistema Integrado, conforme consta na 
Tabela 55.  

Foi considerado, pelo estudo retro citado, o atendimento de 90% da população 
urbana de Carapebus e 20% da população urbana de Rio das Ostras (devido à área de 
abrangência do Sistema Integrado limitar-se ao atendimento até a região de Mar do Norte, 
considerando ainda AlphaVille e o Balneário das Garças, áreas estas conurbadas ao 
Distrito Sede de Macaé). 

 

Tabela 55 - Demandas calculadas para a Sede - parte 1. 

Ano 

População 
Urbana 
Sede 
(hab.) 

% 
Atendimento 

SAA 

População 
Urbana 

Atendida 
Sede 

Macaé 
(hab.) 

População 
Urbana 

Atendida 
Carapebus 

(hab.) 

População 
Urbana 

Atendida 
Rio das 
Ostras 
(hab.) 

População 
Urbana 

Atendida 
SAA Total 

(hab.) 

0 2020 280.972 76% 213.538 11.566 31.695 256.799 

1 2021 288.860 76% 219.534 11.797 32.804 264.135 

2 2022 296.855 78% 231.547 12.033 33.952 277.532 

3 2023 304.963 80% 243.971 12.273 35.141 291.385 

4 2024 313.175 82% 256.803 12.519 36.370 305.692 

5 2025 321.497 85% 273.272 12.769 37.643 323.684 

6 2026 329.924 88% 290.333 13.025 38.961 342.319 
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Ano 

População 
Urbana 
Sede 
(hab.) 

% 
Atendimento 

SAA 

População 
Urbana 

Atendida 
Sede 

Macaé 
(hab.) 

População 
Urbana 

Atendida 
Carapebus 

(hab.) 

População 
Urbana 

Atendida 
Rio das 
Ostras 
(hab.) 

População 
Urbana 

Atendida 
SAA Total 

(hab.) 

7 2027 338.611 91% 308.136 13.285 40.325 361.746 

8 2028 347.865 94% 326.993 13.551 41.736 382.280 

9 2029 357.260 95% 339.397 13.822 42.779 395.998 

10 2030 366.791 95% 348.451 14.098 43.849 406.398 

11 2031 376.460 95% 357.637 14.380 44.945 416.962 

12 2032 386.265 95% 366.952 14.668 46.069 427.689 

13 2033 396.211 95% 376.401 14.961 47.220 438.582 

14 2034 406.292 95% 385.977 15.261 48.401 449.639 

15 2035 416.512 95% 395.686 15.566 49.611 460.863 

16 2036 426.867 95% 405.524 15.877 50.851 472.252 

17 2037 437.362 95% 415.494 16.195 52.122 483.811 

18 2038 447.993 95% 425.593 16.518 53.425 495.536 

19 2039 458.758 95% 435.820 16.849 54.761 507.430 

20 2040 469.667 95% 446.184 17.186 56.130 519.500 

Fonte: SERENCO. 
 

Tabela 56 - Demandas calculadas para a Sede - parte 2. 

Ano 
Perdas 

(%) 

Per capita 
incluindo 

perdas 
(L/hab.dia) 

Vazão 
média 
(L/s) 

Dia > 
consumo 

Macaé 
(L/s) 

Dia > 
consumo 

total 
(L/s) 

Hora > 
consumo 

(L/s) 

Volume de 
reservação 
necessário 

(m³) 

0 2020 41% 317 942,04 940,01 1.130,45 1.695,67 12.913 

1 2021 41% 317 968,95 966,40 1.162,74 1.744,11 13.276 

2 2022 38% 302 968,83 969,97 1.162,60 1.743,90 13.325 

3 2023 35% 288 970,24 974,84 1.164,29 1.746,44 13.392 

4 2024 32% 275 972,98 980,85 1.167,58 1.751,36 13.474 

5 2025 30% 267 1.000,81 1.013,93 1.200,97 1.801,46 13.929 

6 2026 29% 263 1.043,52 1.062,06 1.252,22 1.878,33 14.590 

7 2027 28% 260 1.087,42 1.111,52 1.304,91 1.957,36 15.270 

8 2028 27% 256 1.133,41 1.163,39 1.360,09 2.040,14 15.982 

9 2029 26% 253 1.179,11 1.216,28 1.414,93 2.122,40 16.709 

10 2030 25% 249 1.215,12 1.257,48 1.458,15 2.187,22 17.275 

11 2031 25% 249 1.246,73 1.290,63 1.496,07 2.244,11 17.730 

12 2032 25% 249 1.278,81 1.324,25 1.534,58 2.301,86 18.192 

13 2033 25% 249 1.311,40 1.358,35 1.573,68 2.360,51 18.660 

14 2034 25% 249 1.344,47 1.392,90 1.613,36 2.420,04 19.135 

15 2035 25% 249 1.378,04 1.427,94 1.653,65 2.480,47 19.616 

16 2036 25% 249 1.412,10 1.463,44 1.694,52 2.541,78 20.104 

17 2037 25% 249 1.446,67 1.499,42 1.736,00 2.604,00 20.598 

18 2038 25% 249 1.481,73 1.535,87 1.778,08 2.667,12 21.099 

19 2039 25% 249 1.517,30 1.572,78 1.820,76 2.731,14 21.606 

20 2040 25% 249 1.553,39 1.610,18 1.864,07 2.796,10 22.120 

Fonte: SERENCO. 
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Considerando os valores calculados de demanda máxima diária para final de plano 
(1.864 l/s), percebe-se que deverá ser aumentada a capacidade de produção de água para 
atendimento da população, já que a capacidade atual é de 700 l/s.  

Quanto ao volume de reservação necessário, para a Sede, face à ausência de uma 
curva que exprima detalhadamente o comportamento do consumo no decorrer das 24 horas 
do dia, foi proposto por TSUTIYA (2006), onde admite-se o comportamento da curva em 
formato senoidal. Este mesmo autor remete a seguinte equação, quando utilizado o 
coeficiente da hora de maior consumo (k2) igual a 1,50: 

 

Vreservação = 0,159 * Vol.Diário consumido 

 

Essa foi a equação utilizada pelo estudo elaborado pela Serenco em 2014 e também 
foi utilizada no presente PMSB para o cálculo do volume de reservação necessário contido 
na Tabela 56, onde pode-se perceber que o volume existente (5.200 m³) atualmente é 
insuficiente, devendo ser feitas ampliações futuras (a necessidade para final de plano é de 
22.120 m³). 

 

5.1.24.2. Demais Distritos   

As Tabelas a seguir apresentam os elementos utilizados e as demandas calculadas 
para os demais Distritos de Macaé.  

Tabela 57 - Premissas utilizadas para o distritos de Macaé.  

Ano 
Per capita 
(L/hab.dia) 

Perdas 
(%) 

Per capita 
incluindo 

perdas 
(L/hab.dia) 

0 2020 187 50% 374 

1 2021 187 50% 374 

2 2022 187 45% 340 

3 2023 187 40% 312 

4 2024 187 37% 297 

5 2025 187 34% 283 

6 2026 187 31% 271 

7 2027 187 30% 267 

8 2028 187 29% 263 

9 2029 187 28% 260 

10 2030 187 27% 256 

11 2031 187 26% 253 

12 2032 187 25% 249 

13 2033 187 25% 249 

14 2034 187 25% 249 

15 2035 187 25% 249 

16 2036 187 25% 249 

17 2037 187 25% 249 

18 2038 187 25% 249 

19 2039 187 25% 249 
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Ano 
Per capita 
(L/hab.dia) 

Perdas 
(%) 

Per capita 
incluindo 

perdas 
(L/hab.dia) 

20 2040 187 25% 249 

Fonte: SERENCO. 
 

Quanto ao volume de reservação necessário, para os Distritos foi utilizada a 
premissa de 1/3 do consumo diário (dia de maior consumo). 

Tabela 58 - Demandas calculadas para Sana. 

Ano 
% 

Atendimento 
SAA 

População 
Atendida Sana 

(hab.) 

Vazão 
média 
(L/s) 

Dia > 
consumo 
total (L/s) 

Hora > 
consumo 

(L/s) 

Volume de 
reservação 
necessário 

(m³) 

0 2020 90% 2.212 9,58 11,49 17,24 331 

1 2021 90% 2.258 9,77 11,73 17,59 338 

2 2022 90% 2.303 9,06 10,88 16,31 313 

3 2023 90% 2.348 8,47 10,16 15,25 293 

4 2024 90% 2.392 8,22 9,86 14,79 284 

5 2025 90% 2.436 7,99 9,59 14,38 276 

6 2026 90% 2.480 8,01 9,62 14,42 277 

7 2027 90% 2.531 8,06 9,67 14,50 278 

8 2028 90% 2.599 8,15 9,78 14,68 282 

9 2029 90% 2.669 8,25 9,90 14,85 285 

10 2030 90% 2.740 8,35 10,02 15,03 289 

11 2031 90% 2.811 8,57 10,28 15,42 296 

12 2032 90% 2.884 8,79 10,55 15,82 304 

13 2033 90% 2.957 9,02 10,82 16,23 312 

14 2034 90% 3.032 9,24 11,09 16,64 319 

15 2035 90% 3.108 9,47 11,37 17,05 327 

16 2036 90% 3.185 9,71 11,65 17,48 336 

17 2037 90% 3.263 9,95 11,93 17,90 344 

18 2038 90% 3.342 10,19 12,22 18,34 352 

19 2039 90% 3.422 10,43 12,52 18,78 360 

20 2040 90% 3.502 10,68 12,81 19,22 369 

Fonte: SERENCO. 
 

Analisando as demandas calculadas para Sana, percebe-se que a capacidade atual 
é muito próxima da necessidade (levando em consideração que o consumo per capita e as 
perdas foram estimadas, já que não há medição). De qualquer maneira, deverá haver 
investimentos para ampliação da capacidade de produção até final de plano, além da 
melhoria no próprio tratamento da água. 

Quanto ao volume de reservação, os reservatórios existentes (que possuem volume 
total de 119 m³) são insuficientes para atendimento tanto da população atual quanto de final 
de plano. 
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Tabela 59 - Demandas calculadas para Frade. 

Ano 
% 

Atendimento 
SAA 

População 
Atendida 

Frade 
(hab.) 

Vazão 
média 
(L/s) 

Dia > 
consumo 

total 
(L/s) 

Hora > 
consumo 

(L/s) 

Volume de 
reservação 
necessário 

(m³) 

0 2020 90% 1.749 7,57 9,08 13,63 262 

1 2021 90% 1.789 7,74 9,29 13,94 268 

2 2022 90% 1.831 7,20 8,64 12,97 249 

3 2023 90% 1.872 6,75 8,10 12,16 233 

4 2024 90% 1.913 6,57 7,89 11,83 227 

5 2025 90% 1.955 6,41 7,69 11,54 222 

6 2026 90% 1.996 6,45 7,74 11,61 223 

7 2027 90% 2.042 6,50 7,80 11,70 225 

8 2028 90% 2.098 6,58 7,90 11,85 227 

9 2029 90% 2.154 6,66 7,99 11,99 230 

10 2030 90% 2.210 6,74 8,09 12,13 233 

11 2031 90% 2.269 6,92 8,30 12,45 239 

12 2032 90% 2.327 7,09 8,51 12,77 245 

13 2033 90% 2.387 7,28 8,73 13,10 251 

14 2034 90% 2.448 7,46 8,95 13,43 258 

15 2035 90% 2.508 7,65 9,18 13,76 264 

16 2036 90% 2.570 7,84 9,40 14,10 271 

17 2037 90% 2.633 8,02 9,63 14,44 277 

18 2038 90% 2.696 8,22 9,86 14,80 284 

19 2039 90% 2.761 8,42 10,10 15,15 291 

20 2040 90% 2.826 8,61 10,34 15,51 298 

Fonte: SERENCO. 
 

Analisando as demandas calculadas para Frade, percebe-se que a capacidade atual 
é muito próxima da necessidade (levando em consideração que o consumo per capita e as 
perdas foram estimadas, já que não há medição). De qualquer maneira, deverá haver 
investimentos para ampliação da capacidade de produção até final de plano, além da 
melhoria no próprio tratamento da água. 

Quanto ao volume de reservação, o reservatório existente (que possui volume de 10 
m³) é insuficiente para atendimento tanto da população atual quanto de final de plano. 

Tabela 60 - Demandas calculadas para Reta. 

Ano 
% 

Atendimento 
SAA 

População 
Atendida 

Reta (hab.) 

Vazão 
média 
(L/s) 

Dia > 
consumo 

total 
(L/s) 

Hora > 
consumo 

(L/s) 

Volume de 
reservação 
necessário 

(m³) 

0 2020 90% 325 1,41 1,69 2,53 49 

1 2021 90% 333 1,44 1,73 2,59 50 

2 2022 90% 341 1,34 1,61 2,42 46 

3 2023 90% 348 1,26 1,51 2,26 43 

4 2024 90% 356 1,22 1,47 2,20 42 

5 2025 90% 365 1,20 1,43 2,15 41 

6 2026 90% 373 1,20 1,44 2,17 42 

7 2027 90% 382 1,21 1,46 2,19 42 

8 2028 90% 392 1,23 1,47 2,21 42 
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Ano 
% 

Atendimento 
SAA 

População 
Atendida 

Reta (hab.) 

Vazão 
média 
(L/s) 

Dia > 
consumo 

total 
(L/s) 

Hora > 
consumo 

(L/s) 

Volume de 
reservação 
necessário 

(m³) 

9 2029 90% 402 1,24 1,49 2,24 43 

10 2030 90% 413 1,26 1,51 2,27 44 

11 2031 90% 424 1,29 1,55 2,33 45 

12 2032 90% 435 1,33 1,59 2,39 46 

13 2033 90% 446 1,36 1,63 2,44 47 

14 2034 90% 457 1,39 1,67 2,51 48 

15 2035 90% 469 1,43 1,72 2,57 49 

16 2036 90% 481 1,47 1,76 2,64 51 

17 2037 90% 492 1,50 1,80 2,70 52 

18 2038 90% 504 1,54 1,84 2,77 53 

19 2039 90% 516 1,57 1,89 2,83 54 

20 2040 90% 528 1,61 1,93 2,90 56 

Fonte: SERENCO. 

 

Analisando as demandas calculadas para Reta, percebe-se que a capacidade atual 
é suficiente para atendimento da população atual e de final de plano (levando em 
consideração que o consumo per capita e as perdas foram estimadas, já que não há 
medição). De qualquer maneira, deverá haver investimentos para melhoria no próprio 
tratamento da água. 

Quanto ao volume de reservação, o reservatório existente (que possui volume de 10 
m³) é insuficiente para atendimento tanto da população atual quanto de final de plano. 

Tabela 61 - Demandas calculadas para Glicério. 

Ano 
% 

Atendimento 
SAA 

População 
Atendida 
Glicério 
(hab.) 

Vazão 
média 
(L/s) 

Dia > 
consumo 

total 
(L/s) 

Hora > 
consumo 

(L/s) 

Volume de 
reservação 
necessário 

(m³) 

0 2020 90% 773 3,35 4,02 6,02 116 

1 2021 90% 791 3,42 4,11 6,16 118 

2 2022 90% 810 3,19 3,83 5,74 110 

3 2023 90% 829 2,99 3,59 5,38 103 

4 2024 90% 848 2,91 3,50 5,24 101 

5 2025 90% 867 2,84 3,41 5,12 98 

6 2026 90% 886 2,86 3,43 5,15 99 

7 2027 90% 906 2,88 3,46 5,19 100 

8 2028 90% 931 2,92 3,50 5,25 101 

9 2029 90% 956 2,96 3,55 5,32 102 

10 2030 90% 981 2,99 3,59 5,38 103 

11 2031 90% 1.007 3,07 3,68 5,53 106 

12 2032 90% 1.033 3,15 3,78 5,67 109 

13 2033 90% 1.059 3,23 3,87 5,81 112 

14 2034 90% 1.086 3,31 3,97 5,96 114 

15 2035 90% 1.113 3,39 4,07 6,11 117 

16 2036 90% 1.141 3,48 4,17 6,26 120 

17 2037 90% 1.169 3,56 4,28 6,41 123 
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Ano 
% 

Atendimento 
SAA 

População 
Atendida 
Glicério 
(hab.) 

Vazão 
média 
(L/s) 

Dia > 
consumo 

total 
(L/s) 

Hora > 
consumo 

(L/s) 

Volume de 
reservação 
necessário 

(m³) 

18 2038 90% 1.197 3,65 4,38 6,57 126 

19 2039 90% 1.226 3,74 4,48 6,73 129 

20 2040 90% 1.256 3,83 4,59 6,89 132 

Fonte: SERENCO. 
 

Glicério, atualmente, não tem sistema de filtração de água, possuindo apenas 
clorador. Deverá haver investimentos para melhoria no próprio tratamento da água. 

Quanto ao volume de reservação, os reservatórios existentes (que possuem volume 
total de 60 m³) são insuficientes para atendimento tanto da população atual quanto de final 
de plano. 

Tabela 62 - Demandas calculadas para Óleo. 

Ano 
% 

Atendimento 
SAA 

População 
Atendida 

Óleo (hab.) 

Vazão 
média 
(L/s) 

Dia > 
consumo 
total (L/s) 

Hora > 
consumo 

(L/s) 

Volume de 
reservação 
necessário 

(m³) 

0 2020 90% 1.099 4,76 5,71 8,56 164 

1 2021 90% 1.125 4,87 5,84 8,77 168 

2 2022 90% 1.151 4,53 5,44 8,15 157 

3 2023 90% 1.178 4,25 5,10 7,65 147 

4 2024 90% 1.204 4,14 4,96 7,45 143 

5 2025 90% 1.231 4,04 4,85 7,27 140 

6 2026 90% 1.258 4,06 4,88 7,32 140 

7 2027 90% 1.288 4,10 4,92 7,38 142 

8 2028 90% 1.322 4,15 4,98 7,46 143 

9 2029 90% 1.358 4,20 5,04 7,56 145 

10 2030 90% 1.394 4,25 5,10 7,65 147 

11 2031 90% 1.431 4,36 5,23 7,85 151 

12 2032 90% 1.468 4,47 5,37 8,05 155 

13 2033 90% 1.506 4,59 5,51 8,26 159 

14 2034 90% 1.544 4,71 5,65 8,47 163 

15 2035 90% 1.582 4,82 5,79 8,68 167 

16 2036 90% 1.622 4,94 5,93 8,90 171 

17 2037 90% 1.661 5,06 6,08 9,12 175 

18 2038 90% 1.702 5,19 6,23 9,34 179 

19 2039 90% 1.742 5,31 6,37 9,56 184 

20 2040 90% 1.784 5,44 6,53 9,79 188 

Fonte: SERENCO. 

 

Óleo, atualmente, não tem sistema de filtração de água, possuindo apenas clorador. 
Deverá haver investimentos para melhoria no próprio tratamento da água. 

Quanto ao volume de reservação, o reservatório existente (que possui volume de 10 
m³) é insuficiente para atendimento tanto da população atual quanto de final de plano. 
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Tabela 63 - Demandas calculadas para Trapiche. 

Ano 
% 

Atendimento 
SAA 

População 
Atendida 
Trapiche 

(hab.) 

Vazão 
média 
(L/s) 

Dia > 
consumo 

total 
(L/s) 

Hora > 
consumo 

(L/s) 

Volume de 
reservação 
necessário 

(m³) 

0 2020 90% 1.872 8,10 9,72 14,59 280 

1 2021 90% 1.917 8,30 9,96 14,94 287 

2 2022 90% 1.962 7,72 9,27 13,90 267 

3 2023 90% 2.007 7,24 8,69 13,03 250 

4 2024 90% 2.053 7,05 8,46 12,69 244 

5 2025 90% 2.099 6,88 8,26 12,39 238 

6 2026 90% 2.145 6,93 8,31 12,47 239 

7 2027 90% 2.194 6,98 8,38 12,57 241 

8 2028 90% 2.254 7,07 8,48 12,72 244 

9 2029 90% 2.314 7,15 8,59 12,88 247 

10 2030 90% 2.375 7,24 8,69 13,03 250 

11 2031 90% 2.438 7,43 8,92 13,38 257 

12 2032 90% 2.501 7,62 9,15 13,72 263 

13 2033 90% 2.566 7,82 9,39 14,08 270 

14 2034 90% 2.631 8,02 9,62 14,43 277 

15 2035 90% 2.696 8,22 9,86 14,80 284 

16 2036 90% 2.763 8,42 10,11 15,16 291 

17 2037 90% 2.831 8,63 10,35 15,53 298 

18 2038 90% 2.900 8,84 10,61 15,91 306 

19 2039 90% 2.969 9,05 10,86 16,29 313 

20 2040 90% 3.039 9,26 11,12 16,68 320 

Fonte: SERENCO. 
 

Analisando as demandas calculadas para Trapiche, percebe-se que a capacidade 
atual é suficiente para atendimento da população atual e de final de plano (levando em 
consideração que o consumo per capita e as perdas foram estimadas, já que não há 
medição).  

Quanto ao volume de reservação, os reservatórios existentes (que possuem volume 
total de 92 m³) são insuficientes para atendimento tanto da população atual quanto de final 
de plano. 

Tabela 64 - Demandas calculadas para Córrego do Ouro. 

Ano 
% 

Atendimento 
SAA 

População 
Atendida 

Córr. Ouro 
(hab.) 

Vazão 
média 
(L/s) 

Dia > 
consumo 

total 
(L/s) 

Hora > 
consumo 

(L/s) 

Volume de 
reservação 
necessário 

(m³) 

0 2020 90% 4.955 21,45 25,74 38,61 741 

1 2021 90% 5.086 22,02 26,42 39,63 761 

2 2022 90% 5.217 20,53 24,64 36,96 710 

3 2023 90% 5.350 19,30 23,16 34,74 667 

4 2024 90% 5.484 18,84 22,61 33,91 651 

5 2025 90% 5.620 18,43 22,11 33,17 637 

6 2026 90% 5.756 18,60 22,31 33,47 643 

7 2027 90% 5.900 18,78 22,53 33,80 649 
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Ano 
% 

Atendimento 
SAA 

População 
Atendida 

Córr. Ouro 
(hab.) 

Vazão 
média 
(L/s) 

Dia > 
consumo 

total 
(L/s) 

Hora > 
consumo 

(L/s) 

Volume de 
reservação 
necessário 

(m³) 

8 2028 90% 6.061 19,01 22,81 34,22 657 

9 2029 90% 6.224 19,24 23,09 34,64 665 

10 2030 90% 6.389 19,48 23,37 35,06 673 

11 2031 90% 6.557 19,99 23,98 35,98 691 

12 2032 90% 6.728 20,51 24,61 36,91 709 

13 2033 90% 6.900 21,03 25,24 37,86 727 

14 2034 90% 7.075 21,57 25,88 38,82 745 

15 2035 90% 7.252 22,11 26,53 39,79 764 

16 2036 90% 7.432 22,66 27,19 40,78 783 

17 2037 90% 7.614 23,21 27,85 41,78 802 

18 2038 90% 7.799 23,77 28,53 42,79 822 

19 2039 90% 7.986 24,34 29,21 43,82 841 

20 2040 90% 8.175 24,92 29,90 44,86 861 

Fonte: SERENCO. 

Analisando as demandas calculadas para Córrego do Ouro, percebe-se que a 
capacidade atual é insuficiente para atendimento da população atual e de final de plano 
(levando em consideração que o consumo per capita e as perdas foram estimadas, já que 
não há medição). 

Quanto ao volume de reservação, os reservatórios existentes (que possuem volume 
total de 600 m³) são insuficientes para atendimento tanto da população atual quanto de final 
de plano. 

Tabela 65 - Demandas calculadas para Bicuda Grande. 

Ano 
% 

Atendimento 
SAA 

População 
Atendida 
Bicuda 
Grande 
(hab.) 

Vazão 
média 
(L/s) 

Dia > 
consumo 

total 
(L/s) 

Hora > 
consumo 

(L/s) 

Volume de 
reservação 
necessário 

(m³) 

0 2020 90% 440 1,91 2,29 3,43 66 

1 2021 90% 444 1,92 2,30 3,46 66 

2 2022 90% 447 1,76 2,11 3,17 61 

3 2023 90% 451 1,63 1,95 2,93 56 

4 2024 90% 454 1,56 1,87 2,81 54 

5 2025 90% 456 1,50 1,80 2,69 52 

6 2026 90% 459 1,48 1,78 2,67 51 

7 2027 90% 464 1,48 1,77 2,66 51 

8 2028 90% 475 1,49 1,79 2,68 52 

9 2029 90% 487 1,51 1,81 2,71 52 

10 2030 90% 499 1,52 1,82 2,74 53 

11 2031 90% 511 1,56 1,87 2,81 54 

12 2032 90% 524 1,60 1,92 2,87 55 

13 2033 90% 536 1,63 1,96 2,94 56 

14 2034 90% 548 1,67 2,00 3,01 58 

15 2035 90% 562 1,71 2,05 3,08 59 

16 2036 90% 574 1,75 2,10 3,15 60 

17 2037 90% 588 1,79 2,15 3,22 62 
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Ano 
% 

Atendimento 
SAA 

População 
Atendida 
Bicuda 
Grande 
(hab.) 

Vazão 
média 
(L/s) 

Dia > 
consumo 

total 
(L/s) 

Hora > 
consumo 

(L/s) 

Volume de 
reservação 
necessário 

(m³) 

18 2038 90% 601 1,83 2,20 3,30 63 

19 2039 90% 615 1,87 2,25 3,37 65 

20 2040 90% 628 1,91 2,30 3,45 66 

Fonte: SERENCO. 

 

Bicuda Grande, atualmente, não tem sistema de filtração de água, possuindo apenas 
clorador. Deverá haver investimentos para melhoria no próprio tratamento da água. 

Quanto ao volume de reservação, os reservatórios existentes (que possuem volume 
total de 2 m³) são insuficientes para atendimento tanto da população atual quanto de final 
de plano. 

Tabela 66 - Demandas calculadas para Bicuda Pequena. 

Ano 
% 

Atendimento 
SAA 

População 
Atendida 
Bicuda 

Pequena 
(hab.) 

Vazão 
média 
(L/s) 

Dia > 
consumo 
total (L/s) 

Hora > 
consumo 

(L/s) 

Volume de 
reservação 
necessário 

(m³) 

0 2020 90% 523 2,26 2,72 4,07 78 

1 2021 90% 527 2,28 2,73 4,10 79 

2 2022 90% 531 2,09 2,51 3,76 72 

3 2023 90% 536 1,93 2,32 3,48 67 

4 2024 90% 539 1,85 2,22 3,33 64 

5 2025 90% 542 1,78 2,13 3,20 61 

6 2026 90% 545 1,76 2,11 3,17 61 

7 2027 90% 550 1,75 2,10 3,15 60 

8 2028 90% 564 1,77 2,12 3,19 61 

9 2029 90% 578 1,79 2,14 3,22 62 

10 2030 90% 592 1,81 2,17 3,25 62 

11 2031 90% 607 1,85 2,22 3,33 64 

12 2032 90% 622 1,90 2,27 3,41 66 

13 2033 90% 636 1,94 2,33 3,49 67 

14 2034 90% 652 1,99 2,38 3,58 69 

15 2035 90% 667 2,03 2,44 3,66 70 

16 2036 90% 682 2,08 2,50 3,74 72 

17 2037 90% 698 2,13 2,55 3,83 73 

18 2038 90% 714 2,18 2,61 3,92 75 

19 2039 90% 730 2,23 2,67 4,01 77 

20 2040 90% 746 2,27 2,73 4,09 79 

Fonte: SERENCO. 
 

Analisando as demandas calculadas para Bicuda Pequena, percebe-se que a 
capacidade atual é suficiente para atendimento da população atual e de final de plano 
(levando em consideração que o consumo per capita e as perdas foram estimadas, já que 
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não há medição). De qualquer maneira, deverá haver investimentos para melhoria no 
próprio tratamento da água. 

Quanto ao volume de reservação, os reservatórios existentes (que possuem volume 
total de 20 m³) são insuficientes para atendimento tanto da população atual quanto de final 
de plano. 

Tabela 67 - Demandas calculadas para Areia Branca. 

Ano 
% 

Atendimento 
SAA 

População 
Atendida Areia 
Branca (hab.) 

Vazão 
média 
(L/s) 

Dia > 
consumo 

total 
(L/s) 

Hora > 
consumo 

(L/s) 

Volume de 
reservação 
necessário 

(m³) 

0 2020 90% 412 1,78 2,14 3,21 62 

1 2021 90% 416 1,80 2,16 3,24 62 

2 2022 90% 419 1,65 1,98 2,97 57 

3 2023 90% 422 1,52 1,83 2,74 53 

4 2024 90% 426 1,46 1,75 2,63 51 

5 2025 90% 428 1,40 1,68 2,52 48 

6 2026 90% 430 1,39 1,67 2,50 48 

7 2027 90% 435 1,38 1,66 2,49 48 

8 2028 90% 446 1,40 1,68 2,52 48 

9 2029 90% 456 1,41 1,69 2,54 49 

10 2030 90% 468 1,43 1,71 2,57 49 

11 2031 90% 479 1,46 1,75 2,63 50 

12 2032 90% 491 1,50 1,79 2,69 52 

13 2033 90% 502 1,53 1,84 2,76 53 

14 2034 90% 514 1,57 1,88 2,82 54 

15 2035 90% 527 1,60 1,93 2,89 55 

16 2036 90% 538 1,64 1,97 2,95 57 

17 2037 90% 551 1,68 2,01 3,02 58 

18 2038 90% 563 1,72 2,06 3,09 59 

19 2039 90% 576 1,76 2,11 3,16 61 

20 2040 90% 589 1,79 2,15 3,23 62 

Fonte: SERENCO. 

 

Analisando as demandas calculadas para Areia Branca, percebe-se que a 
capacidade atual é suficiente para atendimento da população atual e de final de plano 
(levando em consideração que o consumo per capita e as perdas foram estimadas, já que 
não há medição). De qualquer maneira, deverá haver investimentos para melhoria no 
próprio tratamento da água. 

Quanto ao volume de reservação, o reservatório existente (que possui volume de 10 
m³) é insuficiente para atendimento tanto da população atual quanto de final de plano. 

 

5.1.25. Fontes alternativas de abastecimento de água   

A Lei Federal nº 11.445/2007, em seu artigo 45 transcrito a seguir, trata do assunto 
das fontes alternativas de abastecimento, vedando a sua existência em caso de 
disponibilidade de sistema público de abastecimento de água. 
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Art. 45. Ressalvadas as disposições em contrário das normas do titular, da entidade 
de regulação e de meio ambiente, toda edificação permanente urbana será 
conectada às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário 
disponíveis e sujeita ao pagamento das tarifas e de outros preços públicos 
decorrentes da conexão e do uso desses serviços. 

§ 1o Na ausência de redes públicas de saneamento básico, serão admitidas 
soluções individuais de abastecimento de água e de afastamento e destinação final 
dos esgotos sanitários, observadas as normas editadas pela entidade reguladora e 
pelos órgãos responsáveis pelas políticas ambiental, sanitária e de recursos 
hídricos. 

§ 2o A instalação hidráulica predial ligada à rede pública de abastecimento de água 
não poderá ser também alimentada por outras fontes. 

 

A intenção da Lei é garantir a potabilidade da água para consumo humano, 
potabilidade essa que depende do atendimento aos requisitos e procedimentos descritos 
na Portaria de Consolidação nº 5/2017, inviabilizando a existência de fontes alternativas 
para uma única residência, por exemplo, já que esta deveria, ao rigor da Portaria, fazer 
todas as análises necessárias, possuir um responsável técnico, entre outras medidas. 

No Município de Macaé não existe um cadastro unificando as informações sobre as 
fontes alternativas de abastecimento, cabendo à Vigilância Sanitária Municipal e ao INEA 
a sua fiscalização.  

Para o caso de residências que possuem fontes alternativas e que não tem a 
disponibilidade de rede púbica da CEDAE ou SEMASA, deve haver, por parte da Vigilância 
Sanitária, acompanhamento e instrução, orientando os moradores sobre os procedimentos 
que devem ser adotados para minimizar os riscos de contaminação e, inclusive, podendo 
distribuir hipoclorito de sódio para que possa ser feita a desinfecção da água das fontes 
alternativas. 

É importante que se faça o cadastro de todos os imóveis com fontes alternativas de 
abastecimento, com o intuito de orientar e, principalmente, impedir que a população que 
usufrui destas fontes possa ser contaminada ou sofrer algum dano à sua saúde. Além disso, 
há a importância da correta medição do consumo destas fontes alternativas em locais 
providos de rede coletora de esgoto, pois esta será fonte de geração de esgoto doméstico 
que deverá ser devidamente tratado. 

 

5.1.26. Educação sanitária e ambiental   

Segundo a Lei Complementar nº 027/2001, que dispõe sobre o código municipal de 
meio ambiente, promover a educação ambiental na sociedade e, especialmente, na rede 
municipal de ensino é um dos objetivos da política municipal de meio ambiente. 

Ainda segundo a mesma lei retro citada, uma das atribuições da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente é promover ações de educação ambiental, integrada aos programas de 
preservação, conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente. 

A Art. 11 da Lei nº 027/2001 criou o Conselho Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável - COMMADS, sendo um órgão colegiado autônomo de 
caráter consultivo, deliberativo e normativo do Sistema Municipal de Meio Ambiente - 
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SIMMA, tendo como uma de suas atribuições propor e incentivar ações de caráter 
educativo, para a formação da consciência pública, visando à proteção, conservação e 
melhoria do meio ambiente. 

O capítulo XII da referida lei trata especificamente do tema da educação ambiental, 
sendo transcrito a seguir: 

Art. 74 - A educação ambiental, em todos os níveis de ensino da rede municipal, e 
a conscientização pública para a preservação e conservação do meio ambiente, são 
instrumentos essenciais e imprescindíveis para a garantia do equilíbrio ecológico e 
da sadia qualidade de vida da população.  

Art. 75 - O Poder Executivo, na rede escolar municipal e na sociedade, deverá: 

I    -     apoiar ações voltadas para introdução da educação ambiental em todos os 
níveis de educação formal e não formal;  

II   -   promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino da rede 
municipal;  

III - fornecer suporte técnico/conceitual nos projetos ou estudos interdisciplinares 
das escolas da rede municipal voltados para a questão ambiental; 

IV -  articular-se com entidades jurídicas e não governamentais para o 
desenvolvimento de ações educativas na área ambiental no Município, incluindo a 
formação e capacitação de recursos humanos;  

V  -  desenvolver ações de educação ambiental junto à população do Município.       

 

A Secretaria Municipal de Ambiente (SEMA) tem entre seus principais objetivos 
disseminar entre a população a consciência da necessidade diária da preservação do meio 
ambiente orientando em todas as formas e maneiras de buscar o desenvolvimento 
sustentável. Baseado neste foco, a SEMA se propõe a capacitar e qualificar a população 
em geral na visão preservacionista. 

Um exemplo é o Parque do Barreto, onde podem ser agendadas visitas guiadas, 
onde ensino e lazer se unem. O parque é aberto ao público 24 horas por dia, mas também 
pode se fazer agendamentos com grupos, na parte de educação ambiental, sendo uma 
ação conjunta das secretarias de Ambiente e de Ordem Pública, com a Guarda Ambiental. 
Além de educação ambiental, também serve para contemplação da beleza cênica e lazer.  

Com quase 32 hectares, o Parque Natural Municipal da Restinga do Barreto é o 
segundo maior das Américas, em área exclusiva de restinga. Ele fica atrás, apenas, do 
Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba.  

Outra ação que ocorreu em dezembro de 2019 foi o plantio de 172 mudas de 32 
espécies na entrada da Lagoa, com o objetivo de reflorestar o local, com previsão de serem 
plantadas 2.500 mudas até meados de 2020. Essa ação está sendo feita pela 
coordenadoria de Arborização e Paisagismo da Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade 
em parceria com a empresa Halliburton, BRK, Limpatech, INEA, Nupem, Guardas 
Ambiental, Mirim e Sênior. 

Ainda em 2019 foram plantadas mil mudas no Lagomar, na Avenida Amaral Peixoto, 
Glória e no entorno do Shopping Plaza. Também foi criado um pomar público, em 
Imboassica, onde foram plantadas apenas mudas de espécies frutíferas. 
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Cabe destacar também o Projeto Iurukuá: Educação ambiental e Conservação de 
Tartarugas Marinhas. As sete espécies de tartarugas marinhas que navegam os mares 
encontram-se ameaçadas de extinção.  

O ciclo de vida destas tartarugas é caracterizado pela oviposição das fêmeas nas 
praias de origem, o que torna necessário a conservação destes habitats em zonas 
litorâneas. No Brasil, existem programas específicos para proteção das cinco espécies de 
tartarugas marinhas que ocorrem na costa, entretanto, eles são inexistentes nas cidades 
de Rio das Ostras e Macaé, apesar de vários registros de encalhes ou observação de 
diferentes espécies.  

O projeto Iurukuá objetiva contribuir para conservação de tartarugas, avaliando as 
consequências das ações antrópicas sobre o ciclo de vida das espécies. Para isso, 
pretende-se estabelecer programas permanentes de educação ambiental com atuação em 
escolas, praias e comunidade local. Estas ações, através de atividades dinâmicas e lúdicas, 
podem contribuir para desenvolver uma conscientização ambiental sobre a dinâmica dos 
oceanos e das espécies que o habitam, além de conhecimento da diversidade regional e 
diagnóstico dos sítios de nidificação utilizando uma rede de comunicação e diálogo com a 
comunidade local. 

Além das ações anteriores, a BRK Ambiental, concessionária de esgoto, possui o 
programa “Portas Abertas”, que recebe estudantes com o objetivo de conscientizar sobre a 
importância do saneamento básico na preservação do meio ambiente e na melhoria da 
qualidade de vida da população. 

O Programa, voltado à população de Macaé e Rio das Ostras, em especial aos 
estudantes, promove visitas que contam com palestras e caminhadas por um circuito na 
Estação de Tratamento (ETE). A iniciativa permite ao visitante conhecer mais sobre a 
operação do sistema de esgotamento sanitário e acompanhar de perto a atuação da BRK 
Ambiental no processo de coleta e tratamento de esgoto. 

 

5.1.27. Área rural    

De acordo com o IBGE, no Censo Demográfico de 2010, menos de 2% da população 
total residia na área rural, totalizando 3.869 pessoas. Ainda segundo o IBGE, analisando 
os Censos Demográficos anteriores, percebe-se que a população rural vem diminuindo 
desde o Censo de 1970, quando haviam 25.516 pessoas na área rural. Deve-se lembrar 
que os limites da área urbana vão aumentando também ao longo dos anos. 

Os imóveis localizados nas áreas rurais possuem fontes próprias de abastecimento 
de água, por meio de poços (rasos ou profundos), ou ainda captação superficial de cursos 
d’água. Esses sistemas são operados pelos próprios usuários e possuem baixo ou nenhum 
controle de qualidade da Vigilância Sanitária do Município. 

Não foi obtida a informação se é feita a distribuição de pastilhas de cloro e folhetos 
explicativos para os usuários.   

Devido à baixa densidade demográfica destas regiões, além da distância em relação 
às áreas que possuem infraestrutura do sistema de abastecimento de água coletivo, não 
há possibilidade de instalação de sistemas coletivos ou interligação com o sistema 
existente. 
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Face ao exposto, as opções para melhoria da qualidade do atendimento da área 
rural são: 

➢ Organização de moradores próximos com o intuito de perfurar, em conjunto, um poço 
que tenha qualidade satisfatória e, também em conjunto, arcar com as despesas de 
análises e profissional responsável de forma a atender à legislação vigente; 

➢ Intensificação do acompanhamento da Vigilância Sanitária e cadastro dos imóveis 
que possuem fonte própria de abastecimento, inclusive fazendo análises, orientando 
e distribuindo produtos para desinfecção da água utilizada.  

 

5.1.28. Síntese do Diagnóstico 

Os serviços de abastecimento de água do município de Macaé são geridos pela 
Secretaria Adjunta de Saneamento - SEMASA (vinculada à Secretaria de Infraestrutura). 
Quanto à operação, a Sede está sob responsabilidade da Companhia Estadual de Águas 
e Esgotos do Rio de Janeiro - CEDAE, enquanto que os demais distritos são operados 
diretamente pela SEMASA. 

A população da Sede é atendida por um único sistema produtor, formado, 
basicamente, por uma unidade de captação de água bruta, três linhas adutoras de água 
bruta, uma estação de tratamento de água junto ao morro de Santana e um reservatório 
apoiado com capacidade para 5.000 m³ de água. 

Quando se analisam os valores calculados de demanda máxima diária para a Sede, 
percebe-se que a atual capacidade de produção de água para atendimento da população 
é insuficiente para atendimento tanto da população atual quanto da população para final de 
plano.  

Segundo dados do SNIS, em 2018 havia um índice de atendimento na Sede de 
apenas 76,48% da população, valor esse confirmado pelo diagnóstico geral de Macaé 
elaborado na ocasião da revisão do Plano Diretor municipal. Os bairros menos assistidos 
pelo sistema de água são: Vale Encantado, Ajuda, Cabiúnas, Lagomar e São José do 
Barreto. Apesar do baixo índice de atendimento, também segundo dados do SNIS, a 
CEDAE não vem fazendo investimentos para melhorias ou ampliações do sistema. 

Em 2018, o valor das perdas na distribuição estava próximo de 40%, sendo 
superiores à média da região sudeste e do Brasil. Outro fator importante é a micromedição, 
com menos de 70% das ligações possuindo hidrômetros na Sede de Macaé, o que 
influencia diretamente no consumo e nas perdas apresentadas.  

Quanto ao manancial utilizado, atualmente a captação de água bruta é feita no Rio 
Macaé, na localidade de Severina. Existe um estudo de concepção elaborado prevendo a 
implantação de uma nova captação no Rio São Pedro. 

Foi demonstrado no presente documento que há disponibilidade hídrica suficiente 
nesses dois mananciais para atendimento da população até final de plano, assim como foi 
demonstrado que há a necessidade de ações nas suas bacias, principalmente quanto ao 
tratamento de esgoto, para a melhoria da qualidade da água. 
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Os Distritos e localidades, que são operados pela SEMASA, não possuem 
hidrômetros instalados, assim como não existe cadastro das ligações do sistema, tampouco 
é feita cobrança aos usuários pelo uso do sistema de água. 

Sana, Frade, Reta, Bicuda Pequena e Areia Branca possuem captação, 
reservatórios, filtros e cloração. Já Glicério, Óleo e Bicuda Grande possuem apenas 
cloração e reservatórios. Córrego do Ouro e Trapiche são os únicos que possuem 
tratamento em ETA, além de possuírem reservatórios e desinfecção com cloro. 

Quando se analisam as demandas calculadas para os Distritos e comparando com 
as capacidades instaladas dos sistemas existentes, conclui-se que: 

➢ Todos os Distritos possuem capacidade de reservação inferior à necessidade, 
tanto atual quanto de final de plano; 

➢ Os Distritos de Sana, Frade, Reta, Glicério, Óleo, Bicuda Grande, Bicuda 
Pequena e Areia Branca possuem capacidade suficiente para atendimento da 
população até final de plano, no entanto necessitam de investimentos para 
melhoria no processo de tratamento; 

➢ O Distrito de Córrego do Ouro necessitará de investimentos para ampliação 
da capacidade de produção; 

Quanto à disponibilidade hídrica para os Distritos, comparando a disponibilidade 
hídrica calculada com a demanda, pode-se chegar às seguintes conclusões: 

➢ Para os Distritos de Sana, Reta, Glicério, Córrego do Ouro, Bicuda Grande 
(se utilizar a captação São João) e Areia Branca, as disponibilidades hídricas 
são superiores às demandas para final de plano; 

➢ Para os Distritos de Frade e Bicuda Pequena, as disponibilidades hídricas são 
inferiores às demandas para final de plano. 

Deve-se ressaltar que, tanto as demandas quanto as disponibilidades hídricas foram 
calculadas e devem ser confirmadas na prática, principalmente as demandas, já que 
atualmente não existe qualquer medição nos distritos operados pela SEMASA.  

 

5.1.28.1. Ameaças e oportunidades    

Objetivando demonstrar de forma sucinta o diagnóstico a respeito do sistema de 
abastecimento de água potável apontamos, de forma sistemática, as oportunidades e as 
ameaças e pontos a serem melhorados identificados na elaboração do diagnostico 
situacional. 

➢ Ameaças - Sede: 

• Elevado índice de perdas na distribuição; 

• Falta de aplicação de flúor na água tratada; 

• Falta de cadastro técnico da rede existente; 

• Índice de atendimento de apenas 76% da população, com vários bairros 
desassistidos; 
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• Poços (fontes alternativas) com pouco controle de qualidade e, em sua 
maioria, são poços rasos, suscetíveis à contaminação;  

• Produção de água insuficiente para atendimento das demandas atuais e 
futuras; 

• Capacidade de reservação insuficiente; 

• Baixo índice de micromedição. 

 

➢ Oportunidades - Sede: 

• Disponibilidade hídrica nos Rios Macaé e São Pedro; 

• Existência de agência reguladora. 

 

➢ Ameaças - Distritos: 

• Inexistência de hidrômetros instalados; 

• Inexistência de cadastro das ligações no sistema; 

• Falta de aplicação de flúor na água tratada; 

• Inexistência de agência reguladora; 

• Poços (fontes alternativas) com pouco controle de qualidade e, em sua 
maioria, são poços rasos, suscetíveis à contaminação;  

• Necessidade de melhorias no tratamento em vários Distritos; 

• Capacidade de reservação insuficiente em todos os Distritos. 

 

➢ Oportunidades - Distritos: 

• Disponibilidade hídrica suficiente para a maioria dos Distritos; 

• Elevado índice de atendimento da população; 

• Cadastro técnico das redes de água em alguns dos Distritos. 
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6. RELATÓRIO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

O presente capítulo corresponde ao relatório de mobilização social das pré-
audiências públicas da revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Macaé (RJ), 
sendo estas referentes ao Produto 3 (diagnósticos). 

Estas foram realizadas para garantir a participação popular na elaboração do 
diagnóstico, tendo como objetivo principal obter informações e dados pertinentes ao 
saneamento básico. 

Na sequência será apresentado o resumo das contribuições apresentadas a respeito 
da prestação do serviço de abastecimento de água potável. 

 

09/03/2020 

➢ Distrito: Sana 

➢ Horário: 18:30 horas 

➢ Local: Colégio M. do Sana 

➢ Participantes: 24 pessoas 

 

O quadro a seguir apresenta as contribuições recebidas durante a realização da Pré-
Audiência em Sana. 

Quadro 14 - Contribuições da Pré-Audiência em Sana. 

Vertente Contribuição 

Abastecimento 
de Água 
Potável 

Obstrução de tubulações por transporte de resíduos em períodos de chuva 

A água bruta na Cabeceira do Sana é imprópria para consumo 

Não há tratamento da água com flúor 

Como a água distribuída pela SEMASA vem muito suja, a população do Distrito acaba 
comprando água mineral para beber 

Ausência de fiscalização dos serviços por parte da Secretaria de Meio Ambiente 

O tratamento da água (cloração) é feito por funcionários que não possuem experiência, 
e muita das vezes a água tratada vem com muito cloro 

Falta de água em alta temporada 

Os funcionários da SEMASA que fazem o tratamento mudam constantemente, e 
muitos deles não possuem a qualificação devida 

Mananciais não possuem vazão para atender as demandas da população, muitas 
vezes faltando água  

Quando chove a população que recebe água direto da nascente não utiliza, pois fica 
muito suja/barrenta 

Fonte: SERENCO. 
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10/03/2020 

➢ Distrito: Frade 

➢ Horário: 18:30 horas 

➢ Local: Colégio M. Ivete Santana Drumont de Aguiar 

➢ Participantes: 22 pessoas 

 

O quadro a seguir apresenta as contribuições recebidas durante a realização da Pré-
Audiência em Frade. 

Quadro 15 - Contribuições da Pré-Audiência em Frade. 

Vertente Contribuição 

Abastecimento 
de Água 
Potável 

O tratamento da água (cloração) é feito por funcionários que não possuem experiência, 
e muita das vezes a água tratada vem com muito cloro 

Falta de ordenamento do turismo no reservatório de abastecimento, utilizado como 
área de lazer e banho pela população 

Possível risco de contaminação por agrotóxicos no reservatório de abastecimento 

A água consumida pela população é de má qualidade 

Algumas tubulações de água estão quebradas e não são consertadas pela SEMASA 

Água que vem sendo distribuída para a população têm detritos que não são retirados 
no tratamento/reservatório da SEMASA 

Fonte: SERENCO. 

11/03/2020 

➢ Distrito: Cachoeiros de Macaé (Bicuda Grande) 

➢ Horário: 18:30 horas 

➢ Local: Colégio M. Tarcísio Paes de Figueiredo 

➢ Participantes: 64 pessoas 

 

O quadro a seguir apresenta as contribuições recebidas durante a realização da Pré-
Audiência em Cachoeiros de Macaé (Bicuda Grande). 

Quadro 16 - Contribuições da Pré-Audiência em Cachoeiros de Macaé (Bicuda Grande). 

Vertente Contribuição 

Abastecimento 
de Água 
Potável 

Em função de problemas operacionais, algumas casas são abastecidas com poço 
artesiano, sem nenhum tipo de tratamento 

População reclama da água distribuída pela SEMASA, pois tem muito gosto de cloro 

O sistema de abastecimento de água do Distrito não atende todas as residências, e 
grande parte das tubulações são antigas 

A SEMASA, quando é solicitada para fazer algum reparo/manutenção no sistema de 
água, demora muito tempo 

O tratamento da água (cloração) é feito por funcionários que não possuem experiência 
e SEMASA não dá treinamento 

População reclama de muita falta de água no dia a dia 

Parte da população prefere utilizar a água vinda direto do manancial, sem o tratamento 
com cloro  
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Vertente Contribuição 

Algumas redes do Distrito têm entupimentos, prejudicando o abastecimento  

População reclama que a Prefeitura não dá a assistência devida aos habitantes do 
Distrito  

Nos reservatórios de água bruta (barragens) muitos resíduos ficam acumulados, 
comprometendo o tratamento 

Fonte: SERENCO. 

12/03/2020 

➢ Distrito: Glicério 

➢ Horário: 18:30 horas 

➢ Local: Colégio M. Raul Veiga 

➢ Participantes: 63 pessoas 

 

O quadro a seguir apresenta as contribuições recebidas durante a realização da Pré-
Audiência em Glicério. 

Quadro 17 - Contribuições da Pré-Audiência em Glicério. 

Vertente Contribuição 

Abastecimento 
de Água 
Potável 

Quando chove a população recebe água com muita sujeira e barrenta 

O tratamento da água (cloração) é feito por funcionários que não possuem experiência, 
e SEMASA não dá suporte/treinamento 

Em épocas de alta temporada (finais de semana/feriados) os mananciais não 
conseguem atender a demanda de água, tendo relatos de duas semanas sem água 

A cobrança do consumo de água é realizada junto com IPTU, mas sem nenhum tipo de 
medição mensal (hidrômetro) 

Alguns moradores relataram que a água distribuída pela SEMASA tem  incidência de 
chumbo, mas sem comprovações 

 
Imagem enviada por um morador mostra a água retirada de uma torneira, sendo esta 

enviada no dia 14/03/2020 

O manancial que é utilizado para abastecer o Distrito com água potável é contaminado 
por esgoto e dejetos de animais, que é conduzido de regiões à montante de Glicério 

A maioria dos casos de doença no Distrito é derivado do consumo de água imprópria 
para consumo 

Fonte: SERENCO. 
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13/03/2020 

➢ Distrito: Córrego de Ouro 

➢ Horário: 18:30 horas 

➢ Local: Colégio M. Pedro Adami 

➢ Participantes: 38 pessoas 

O quadro a seguir apresenta as contribuições recebidas durante a realização da Pré-
Audiência em Córrego de Ouro. 

Quadro 18 - Contribuições da Pré-Audiência em Córrego de Ouro. 

Vertente Contribuição 

Abastecimento 
de Água 
Potável 

População reclama de muita falta de água no dia a dia, e quando tem, a água tem 
muito cheiro e gosto de cloro 

A maioria dos casos de doença no Distrito é derivado do consumo de água imprópria 
para consumo 

Algumas tubulações de água estão com vazamento e não são consertadas pela 
SEMASA 

O manancial que é utilizado para abastecer o Distrito com água potável é contaminado 
por esgoto, dejetos de animais e sujeiras do campo, que é conduzido de regiões à 

montante de Córrego de Ouro 

O tratamento da água bruta não é satisfatório, pois a água que abastece as 
residências não é potável, sempre vindo com uma aparência turva 

Esgotamento 
Sanitário 

Sem rede coletora separadora, muitas casas lançam o esgoto gerado direto nas 
galerias de águas pluviais, gerando um forte odor de esgoto nas ruas do Distrito 

O caminhão limpa fossa da SEMASA demora muito para limpar as fossas das 
residências 

O tratamento de esgoto do Distrito é realizado por sistemas individuais (fossas) 

Depois da Sede Municipal, é o maior Distrito de Macaé, e não tem 0% de serviço 
público de coleta e tratamento de esgoto  

Drenagem e 
Manejo das 

Águas Pluviais 
Urbanas 

Quando chove forte no Distrito a população relata que existem vários pontos de 
enchente que inundam as residências 

Como o caminhão do lixo não passa todos os dias, quando chove, o lixo acaba sendo 
arrastado pelas ruas 

Limpeza 
Urbana e 
Manejo de 
Resíduos 
Sólidos 

Caminhão da coleta domiciliar passa 3 dias na semana somente, acumulando muito 
lixo nos finais de semana 

Como o caminhão da coleta não passa todos os dias da semana acaba gerando 
acúmulo de lixo em algumas ruas do Distrito, e os animais acabam remexendo e 

sujando diversos locais 

Não existe coleta seletiva, contudo, a população separaria o lixo caso houvesse um 
programa da Prefeitura adequado 

Fonte: SERENCO. 

14/03/2020 e 09/10/2020 

Em função da Prefeitura de Macaé (RJ) publicar no dia 13/03/20 o Decreto Municipal 
nº 27/2020, que trouxe procedimentos a serem adotados nas áreas de Saúde e Educação 
para evitar o avanço do coronavírus, além de proibir eventos em locais públicos para mais 
de 100 pessoas, a população acabou não comparecendo em grande número no dia do 
evento. 

Desta forma, foi acordado entre a SERENCO e o CILSJ, por meio da Comissão 
Técnica de Acompanhamento da "Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do 
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município de Macaé", que, tão logo seja permitido pelas autoridades de saúde, assim como 
pelo Poder Público Municipal, será realizada a pré audiência na sede municipal de Macaé, 
sendo posteriormente agregadas, em revisão do presente documento e sem ônus ao 
contrato, todas as contribuições apresentadas na ocasião. 

Passados alguns meses sem qualquer previsão da liberação de eventos presenciais, 
foi decidido pelas partes (Prefeitura Municipal de Macaé, Comitê de Bacia Hidrográfica dos 
Rio Macaé e das Ostras - CBH Macaé, CILSJ e SERENCO) que o evento previsto na Sede 
Municipal deveria ser virtual, sendo corroborado pela Resolução CBH Macaé n° 112, de 20 
de abril de 2020, que aprovou a realização de reuniões online durante período de 
isolamento social para enfrentamento da propagação decorrente do novo Coronavírus 
(Covid-19). 

Desta forma o evento foi realizado às 10:00 horas do dia 09/10/2020 pelo software 
“Jitsi Meet”, com a participação de 34 (trinta e quatro) participantes.  

O quadro a seguir apresenta as contribuições recebidas durante a realização da Pré-
Audiência na Sede Municipal. 

Quadro 19 - Contribuições da Pré-Audiência na Sede Municipal. 

Vertente Contribuição 

Gerais 

Universalização frente ao novo marco de saneamento (áreas que não são atendidas 
pelo município, fora da área de concessão) 

Sem prestação de serviços de saneamento na “Invasão” do bairro Malvinas. Solicitado 
para verificar se foi regularizado como bairro ou ainda continua como invasão. Outros 

exemplos dados: Ilha Leocádia, Nova Holanda, Fronteira, Lagomar. 

Como vai universalizar se nas “invasões” não se pode avançar nesses locais? Estão 
sem o direito básico? 

Gestão e Regulação dos serviços de saneamento, pois existem vários prestadores 
fazendo atividades divergentes – superposição de atividades – integralidade das 

ações. Qual órgão vai fiscalizar as metas do plano (comissão de acompanhamento 
futuro)? Criação de um único órgão fiscalizador. 

Integração das vertentes (melhoria da gestão) 

Lei Federal nº 14026/2020 reforça a necessidade de alinhamento das políticas 
públicas com o PMSB. 

Solicitado para reavaliar os prazos das obras (avanço das metas), e que PMSB aponte 
saídas para universalização do saneamento (Agenda 2030 da ONU) 

Adotar novas tecnologias do saneamento 

Aumentar os canais de comunicação, para o monitoramento das ações 

Abastecimento 
de Água 
Potável 

Solicitado para tentar pontuar/mapear/citar de maneira mais assertiva as captações 
subterrâneas (Lagomar entre outros) e apontar os caminhos para a resolução desse 

problema e suas fiscalizações 

Recomendação que as instituições prestadoras de serviços deixem o SNIS atualizado, 
cumprindo a sua obrigatoriedade de preenchimento, e que os dados sejam 

monitorados 

Aumentar a quantidade de água tratada para diminuir os rodízios frequentes e a falta 
da qualidade 

Conciliar o plano de investimentos dos prestadores (por exemplo: para evitar que se 
construa rede de esgoto em um local onde não possua rede de água, e vice-versa) 

Bairro Miramar (fica sem água durante o dia) 

Solicitado para analisar a Agenda SABESP (Programa Água Legal) 

Fonte: SERENCO. 
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