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APRESENTAÇÃO
A revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Macaé (RJ) é
objeto do contrato nº 30/2019, firmado em 11 de novembro de 2019 entre o Consórcio
Intermunicipal Lagos São João (CILSJ), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.612.270/000141, e a empresa SERENCO Serviços de Engenharia Consultiva LTDA (SERENCO),
localizada no município de Curitiba, Estado do Paraná, na Av. Sete de Setembro, nº 3.574
- Centro - CEP: 80.250-210, inscrita no CNPJ/MF sob nº 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 econômicofinanceira 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 IV (Drenagem e Manejo das Águas
Pluviais Urbanas) 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):

PRODUTO 3 - TOMO IV - DRENAGEM
Página: 10

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;
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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 Quadro 2 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;
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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,
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que possui as seguintes atribuições, dentre outras constantes na Lei Complementar n.º
256/2016:
➢ 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 radioativos, 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;
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➢ Resolução CERHI-RJ n.º 107/2013 - Aprova os novos limites das regiões
hidrográficas do estado do Rio de Janeiro;
➢ 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 INEA35), 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;
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➢ Lei complementar n.º 028/2001 e atualizações – Imposto sobre a Propriedade
predial e Territorial Urbana (IPTU);
➢ 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 PúblicoPrivadas 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. Devese, 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 município de Macaé.
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 DA DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS
Para a elaboração da presente etapa do PMSB foram utilizados como fonte de
consulta as informações:
➢ Visitas técnicas às unidades componentes do sistema de drenagem e manejo de
águas pluviais urbanas, analisando a macrodrenagem e a microdrenagem
existentes;
➢ Reuniões para obtenção de informações em secretarias/departamentos da
Prefeitura ou do Estado do Rio de Janeiro, Comitê da Bacia Hidrográfica e
Consórcio Intermunicipal Lagos São João;
➢ Análise da legislação correlata ao sistema;
➢ Análise do Plano da Bacia Hidrográfica da Região dos Lagos e do rio São João;
➢ Análise do Atlas Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Macaé;
➢ Informações relevantes obtidas através da internet.
Ressalta-se que o PMSB de Macaé de 2012 não englobou essa vertente do
saneamento, ou seja, não faz parte de uma revisão e sim de sua primeira elaboração.
5.1.

ESTRUTURA INSTITUCIONAL

A Lei Federal nº 9.433/97 promulgou a Política Nacional de Recursos Hídricos
(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 nº 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 Quadro 2 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).
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Quadro 2 - 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 Agência Nacional
de Águas - 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;
➢ 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.
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Figura 3 - Estrutura básica do SINGREH.
Fonte: PBUGRHI/2016.

Especificamente para o Estado do Rio de Janeiro, a Lei nº 5.101/2007 criou o
Instituto Estadual do Ambiente (INEA), submetido a regime autárquico especial e
vinculado à Secretaria de Estado do Ambiente, 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 nº 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.
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.
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Para a região de Macaé, o Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios Macaé e das
Ostras (CBH Macaé), criado pelo Decreto Estadual nº 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;
➢ 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. A estrutura institucional do
município será detalhada em item posterior do diagnóstico.
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5.2. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
O município de Macaé possui planos, normas e leis que instituem princípios de
proteção e de orientação para a gestão dos recursos hídricos no município, pertinente à
drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, descritos resumidamente a seguir.
5.2.1.

Plano Diretor Municipal

O Plano Diretor municipal é o instrumento básico da política de desenvolvimento e
expansão urbana. Essa política tem como um dos princípios a função social que
corresponde ao direito à cidade para todos os habitantes, compreendendo os direitos a
terra urbanizada, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura e serviços
públicos, ao transporte coletivo, à mobilidade urbana e acessibilidade, ao trabalho, à
cultura e ao lazer.
Alguns objetivos gerais desse Plano são: melhoria das condições de vida e bemestar dos habitantes do município; garantir o bom funcionamento da estrutura urbana;
proporcionar o desenvolvimento sustentável embasado na harmonia entre o meio
ambiente, a infraestrutura e o homem; e preservação e revitalização do meio ambiente.
Após cada revisão de Plano Diretor, todas as demais leis que compõe a legislação
urbana municipal deverão sofrer revisões, como: lei do perímetro urbano; lei de
parcelamento do solo, lei de uso e ocupação do solo; lei do sistema viário, código
municipal de obras; código municipal de posturas; código municipal de meio ambiente e
código sanitário municipal.
Todos os documentos referentes ao Plano Diretor Municipal de Macaé, finalizado
em 2018, podem ser obtidos facilmente por meio do site da prefeitura. O produto final
desse trabalho é a Lei complementar nº 279/2018 que dispõe sobre a Política de
desenvolvimento Urbano e o Plano Diretor do município.
Nessa lei, no Capítulo III, existem vários artigos contendo temas correlatos ao
sistema de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, como o Meio Ambiente,
Recursos Hídricos e do Saneamento Básico (Mais especificamente sobre a drenagem
urbana possui conteúdo as Subseção III, da Seção III, do capítulo III). Alguns desses
artigos foram transcritos a seguir:
➢ Artigo 73, II - controlar e ou impedir o uso indevido de áreas sujeitas à inundação,
áreas de contenção de cheias e áreas protegidas do município; III - ampliar as
áreas permeáveis no território;
XVII - desenvolver Política Ambiental que deverá preservar e recuperar os
espaços territoriais [....], além de estruturar e fomentar políticas públicas para
implantação do Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) e da Lei do Pousio;
XVIII - promover a recuperação de nascentes e faixas marginais de proteção;
XX - fomentar campanhas educativas de conscientização ambiental, visando a
redução de perdas e/ou desperdícios de água potável, eliminação de efluentes
não tratados e geração de resíduos sólidos;
➢ Artigo 75, XIV - elaborar o plano de recursos hídricos da região serrana;
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XV - criar e implantar o Selo Verde para as edificações que adotarem medidas
sustentáveis;
XVI - recuperar a mata ciliar do rio São Pedro e outros rios, nas margens onde
ocorreram ou ocorrem desapropriações e danos ambientais;
➢ Artigo 76, II - adotar medidas de redução de perdas físicas nas captações
superficiais de água, com incentivo à adoção de critérios de redução dos padrões
de consumo de uso coletivo e/ou agrícola;
III - desenvolver alternativas de reutilização de água e novas alternativas de
captação, para usos que não requeiram padrões de potabilidade;
➢ Artigo 77, II - garantir a participação nas instâncias normativas de caráter
deliberativo e/ou consultivo, nas esferas regionais, estaduais e federais, para
articular a atuação de entidades intervenientes, nas ações propositivas e
estratégicas relacionadas a recursos hídricos, em especial no Comitê das Bacias
Hidrográficas dos rios Macaé e das Ostras;
➢ Artigo 78, III - realizar levantamentos periódicos e sistematizados das condições
dos recursos hídricos do município e da drenagem;
IV - produzir e divulgar, com periodicidade mínima anual, dados de qualidade da
água e disponibilidade hídrica dos principais corpos hídricos da bacia hidrográfica
do município;
VI - criar instrumento legal, que exija dos responsáveis pelas atividades de
grande consumo de água, a implantação de instalações de reuso de água para
fins potáveis e não potáveis, inclusive do Poder Público Municipal;
➢ Artigo 80, VIII - estabelecimento do Plano Municipal de Saneamento Básico
(PMSB) como instrumento de política de gestão, que deverá ser obrigatoriamente
revisto, conforme legislação vigente;
➢ Artigo 85, I - garantir através da coleta e tratamento de efluentes, a qualidade de
água dos corpos receptores.
➢ Artigo 88, I - equacionar a drenagem e a absorção de águas pluviais,
combinando elementos naturais e construídos;
II - aumentar a absorção, a retenção e o reuso de águas pluviais, com os
mecanismos adequados;
III - eliminar o lançamento de esgoto sanitário nas redes de drenagem;
IV - reduzir a impermeabilização do solo nas áreas públicas;
VII - preservar as áreas naturais de amortecimento de cheias do município;
➢ Artigo 89, III - recuperar e realizar manutenção periódicas nos cursos d’água,
canais e galerias do sistema de drenagem;
V - adotar pisos drenantes nos programas de pavimentação de vias e passeios
de pedestres;
VII - concluir obras do sistema de drenagem que atendem os bairros Campo
D’Oeste, Sol y Mar, Visconde de Araújo e Miramar.
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5.2.2.

Lei do Código de Obras

A presente lei se destina regulamentar toda construção, reconstrução, reforma,
ampliação ou demolição efetuada por particulares ou entidade pública no município.
Alguns objetivos são: orientação dos projetos e execução de edificações e atendimento
de padrões mínimos de segurança, higiene, salubridade e conforto nas edificações.
A Lei n.º 016/1999, alterada pela n.º 230/2014, que dispõe sobre o Código de
Obras do município de Macaé apresenta algumas diretrizes específicas relativas à
drenagem urbana:
No capítulo III, na Seção II, sobre o “Habite-se”, é citado:
➢ Artigo 37 - o “Habite-se” total é concedido quando a obra estiver total totalmente
concluída e vistoriada pela Prefeitura Municipal e quando for comprovada a:
aceitação de ligação de água à rede pela CEDAE [...];
➢ Artigo 38 - em condomínios só poderá ser dado o "Habite-se" parcial ou total
quando concluídas todas as obras de uso comum - vias de circulação interna,
esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, rede elétrica e de
iluminação, e arborização.
No capítulo IV, na Seção IV, sobre as Instalações Sanitárias:
➢ Artigo 74 - As instalações sanitárias deverão ser feitas de acordo com as
instruções da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo;
➢ Artigo 75 - Todos os prédios serão dotados de instalações de fossas sépticas e
filtros anaeróbios de tipo aprovado, para tratamento exclusivo das águas de
vasos sanitários e mictórios, e de capacidade proporcional ao número de
pessoas na ocupação do prédio, sendo obrigatória a localização na planta de
situação do projeto de arquitetura a ser aprovado por órgão competente da
Prefeitura Municipal.
Importante salientar que essa seção esquece de citar sobre a obrigatoriedade da
ligação da rede domiciliar à rede coletora de esgoto coletiva, quando esta existir na via
pública. Essa ação é fundamental para um melhor controle do tratamento do esgoto e da
prevenção de danos à saúde pública.
No capítulo VIII, na Seção VI, sobre os Conjuntos Habitacionais:
➢ Artigo 129, III - nos conjuntos residenciais serão exigidos ao proprietário do
empreendimento a implantação da infraestrutura básica necessária, tais como: a)
abastecimento de água; b) rede elétrica e iluminação pública; c) águas pluviais;
d) esgotamento sanitário.
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5.2.3.

Código de Urbanismo

A Lei complementar n.º 141/2010 dispões sobre o Código de Urbanismo do
município de Macaé, dispondo sobre o parcelamento do uso e ocupação do solo para fins
urbanos e o ordenamento urbanístico.
O estudo do Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo possui alguns objetivos
principais como: estabelecer critérios de ocupação e utilização do solo urbano, em vista o
equilíbrio e a coexistência nas relações do homem com o meio e das atividades que os
permeia; prever e controlar densidades demográficas; observar os padrões de segurança,
higiene e bem-estar da vizinhança; e orientar o crescimento da cidade visando minimizar
os impactos sobre áreas ambientalmente frágeis.
Quanto ao Parcelamento do Solo, essa lei se destina a disciplinar os projetos de
loteamentos, desmembramento do solo e demais normas especificas de competência do
município. Algumas informações correlacionadas com o saneamento e recursos naturais
contidas nessa lei são:
➢ Artigo 8 - é vedado o parcelamento do solo urbano: I) em glebas ou terrenos
alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as providências para
assegurar o escoamento das águas; II) terrenos com declividade igual ou
superior a trinta por cento (30%); V) onde a poluição ambiental
comprovadamente impeça condições sanitárias adequadas, sem que sejam
previamente saneadas; VI) nas faixas de domínio e nas Faixas Marginais de
Proteção (FMP) estabelecidas em legislação específica;
➢ Artigo 14 - no parcelamento do solo urbano, deverão ser observadas as
determinações da legislação federal, estadual e municipal vigentes quanto às
faixas de domínio, faixas marginais de proteção e faixas não edificáveis: I) 30 m
ao longo de cada margem dos cursos d’água e ao longo de lagoas; V) 33 m a
partir do limite da linha preamar média na planície costeira;
➢ Artigo 16 - Nenhum curso d’água poderá ser alterado, canalizado ou tubulado
sem autorização prévia do órgão municipal responsável e com parecer favorável
do órgão estadual ou federal competente;
➢ Artigo 29 - Cabe ao loteador: II) A implantação do sistema viário e da
infraestrutura básica. Parágrafo 1º: Considera-se infraestrutura básica os
equipamentos urbanos de abastecimento de água potável, disposição adequada
do sistema de esgoto sanitário, distribuição de energia elétrica, sistema de
manejo de águas pluviais, pavimentação das vias de circulação e iluminação
pública. Parágrafo 3º: Para loteamento com 100 (cem) ou mais unidades,
contínuas ou não, é obrigatória a construção de Estação de Tratamento de
Esgoto (ETE), quando não houver rede em um raio de 500 m (quinhentos
metros), conforme às especificações fornecidas pelo órgão municipal
responsável e de acordo com o Plano Municipal de Saneamento;
➢ Artigo 36 - Para aprovação do projeto, o proprietário ou seu representante legal
terá de apresentar entre alguns documentos os projetos de infraestrutura básica
(abastecimento de água, drenagem e esgoto, indicando os pontos de interligação
com a rede existente ou corpo hídrico receptor das águas;
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No Capítulo 3, denominado “Dos parâmetros urbanísticos e das intensidades de
Ocupação”, estão descritos os tamanhos de lotes mínimos, afastamentos, taxa de
ocupação, e taxa de permeabilidade, cuja função é permitir a infiltração da água da chuva
no lote e não a direcionar para a rede pública.
Tabela 1 - Capítulo 3 da Lei n.º 141/2010 - Ocupação do solo.
Zonas

Taxa de
Ocupação (%)

Índice de
Aproveitamento

Residenciais

60

1,5 a 2,5

Uso diversificado

70

1,5 a 4,0

Industriais

70

3,0 a 4,0

Expansão Urbana

60

1,5

Interesse Social

70

2,0

Setores viários estruturais

65 a 70

1,5 a 2,5

Proteção Ambiental
30
Fonte: Lei n.º 141, 2010.

1,0

A taxa de permeabilização do solo é dada em função do tamanho do lote, sendo de
5% (área de até 200 m²), 10% (até 500 m²), 20% (até 2.000 m²) e 30% (acima de 2.000
m²). Essa taxa é a relação entre a área livre de pavimentação ou construção que permite
a infiltração da água e entre a área total do lote.
5.3. PLANOS E ESTUDOS EXISTENTES
5.3.1.
Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica Macaé e das
Ostras
O Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica Macaé e das Ostras (PRHMacaé/Ostras), iniciado em novembro de 2011 e finalizado em março de 2014, é uma
ferramenta de gestão que objetiva promover a recuperação, a conservação e o
planejamento do uso dos recursos hídricos da Região Hidrográfica VIII (RH VIII). Neste
documento, foi avaliada a disponibilidade hídrica, o nível de qualidade, o equilibro do
ecossistema e o atendimento da necessidade de crescimento dos municípios.
Através do diagnóstico houve um delineamento das intervenções necessárias,
formulação de cenários estratégicos de planejamento, elaboração de programas, projetos
e ações com sugestões de ordem de prioridades, fornecendo assim, subsídios ao Comitê
de Bacia Hidrográfica dos rios Macaé e das Ostras na aplicação de recursos financeiros.
Foram propostos 24 programas de intervenção com medidas estruturais (obras) ou
gerenciais (instrumentos de gerenciamento ambiental e de recursos hídricos) para
promover a compatibilização entre as demandas e as disponibilidades hídricas, em
quantidade e qualidade, até o ano de 2032.
As informações principais desse plano estarão contidas com maiores detalhes no
decorrer dos produtos do PMSB.
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5.3.2.

Atlas Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Macaé

Esse relatório foi elaborado pelo Instituto de Planejamento Urbano e Gestão
Ambiental (IPGA), em parceria com as secretarias da prefeitura (Educação e Meio
Ambiente), patrocinado pela Petrobras, sendo uma das principais ações do Projeto Macaé
Rio Sustentável, com a edição de publicação realizada no ano de 2015.
Segundo o Atlas, o objetivo principal do Projeto Macaé Rio Sustentável é fortalecer
a gestão da bacia hidrográfica do rio Macaé, a partir da promoção de práticas de
conservação e uso racional dos recursos naturais, sendo necessária a mobilização da
população que vive na bacia, por meio de um programa de educação ambiental, e a
restauração de áreas degradadas situadas às margens do rio Macaé.
O atlas apresenta toda a descrição da bacia, com dados ambientais e
socioeconômicos, servindo principalmente para um diagnóstico. Esse documento não traz
propostas de programas, projetos e ações especificamente para a bacia.
As informações principais desse atlas estarão contidas com maiores detalhes no
decorrer dos produtos do PMSB.

5.3.3.
Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de
Janeiro
O primeiro Plano Estadual de Recursos Hídricos do Rio de Janeiro (PERHI-RJ) foi
concluído em fevereiro de 2014, tendo seu início em outubro de 2011. Foi realizado um
planejamento até o ano de 2030, de caráter orientativo tanto para o INEA quanto ao
Sistema Estadual de Gestão de Recursos Hídricos (SEGRHI) na busca da
sustentabilidade deste recurso e na garantia de seus múltiplos usos.
Alguns temas estratégicos que nortearam a elaboração do PERHI-RJ foram:
Elaboração de estudos hidrológicos e de vazões extremas; Avaliação da rede
qualiquantitativa para a gestão das águas no Estado do Rio de Janeiro; Áreas vulneráveis
a eventos críticos; Avaliação das fontes alternativas para abastecimento; Impactos
sinérgicos dos aproveitamentos hidrelétricos; Avaliação do potencial hidrogeológico dos
aquíferos; e Avaliação da intrusão salina.
Por meio do site do INEA é possível obter os diversos relatórios que compõem o
plano.
As informações principais desse plano estarão contidas com maiores detalhes no
decorrer dos produtos do PMSB.
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5.4. DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS
A sede do município de Macaé foi constituída próxima ao litoral, contendo vários
canais artificiais (abertos e fechados) margeando algumas ruas, em uma região de
topografia plana, as quais direcionam, de modo geral, as águas pluviais para o rio Macaé,
e posteriormente para o mar.
O povoamento da população urbana foi realizado ao redor desses canais e rios
principais, o que acarreta em vários lançamentos de esgoto e eventos com alagamentos e
inundações em chuvas moderadas a intensas.
A região rural e os distritos urbanos possuem adensamento baixo, composta por
plantações, criação de animais e atividades de turismo. Parte dessa região está em
altitude elevada, na região serrana, com presença de nascentes de água. Em chuvas
intensas, devido a declividade elevada, as águas pluviais escoam rapidamente para a
planície do município (onde a Sede está localizada), sendo recorrente inundações dos
rios e canais, amortecendo a onda de cheia, ainda mais prejudicadas quando o nível da
maré está alto.
A pavimentação das ruas produz aumento de escoamento das águas pluviais
superficiais e consequentemente das redes de drenagem. Estas por sua vez, propiciam
aos moradores, formas para lançar suas águas servidas. No município existem
tubulações de drenagem e canais implantados, acarretando um escoamento ordenado
das águas pluviais pelas vias e acostamentos, na maioria das ruas.
Na medida em que o perímetro urbano cresce, incorporando novas áreas de
expansão, implantando novos loteamentos, são acrescidas mais áreas impermeabilizadas
pelo revestimento superficial das vias, lotes e logradouros públicos, reduzindo a
capacidade de infiltração das águas pluviais no solo. Com isso a sobrecarga hidráulica é
adicionada às galerias, às redes e aos dispositivos de drenagem, podendo gerar
inundações localizadas quando da ocorrência de chuvas com maior intensidade e curta
duração (chuvas intensas).
Atualmente não é realizada obras de novas pavimentações caso no projeto não
esteja prevista a microdrenagem, devido à exigência se o recurso do financiamento for
federal.
A sobrecarga hidráulica, as acentuadas declividades, a qualidade das obras
executadas e a falta de projetos específicos para a bacia são fatores que podem
comprometer o funcionamento da drenagem em determinadas áreas da cidade.
Na Sede do município, não existe cadastro georreferenciado das tubulações de
drenagem existentes contendo informações de declividade, diâmetro, material, localização
das bocas de lobo, poços de visita, dissipadores de energia, etc.
O município não possui o Plano Diretor de Drenagem, estudo que faz o todo o
planejamento para esta vertente. O Plano Diretor Municipal de 2018 possui algumas
informações referente a vertente de drenagem, demonstradas posteriormente.
Conforme mencionado no diagnóstico de esgotamento sanitário, poucas casas da
Sede do município possuem rede coletora de esgoto implantadas e tratamento. O
restante da população não possui sequer sistema individual de tratamento por meio das
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fossas sépticas ou fossas rudimentares. Ou seja, o esgoto é lançado nas galerias e
canais que atravessam a cidade. Onde existe a rede coletora implantada, o sistema é do
tipo separador absoluto, no qual deve coletar apenas o esgotamento sanitário em suas
tubulações. Foram relatados que as casas também conectam erroneamente a tubulação
da água de chuva nas redes coletoras de esgoto, prejudicando o transporte do esgoto e o
tratamento.
A
Secretaria
Adjunta
de
Obras
é
o
setor
responsável
pela
execução/acompanhamento das obras de pavimentação e drenagem, da
manutenção/desobstrução das galerias e canais, e da gestão da drenagem e manejo de
águas pluviais urbanas desenvolvendo seu planejamento e estudos das bacias, para
posterior licitação das obras.
No geral, a drenagem é a vertente do saneamento mais esquecida e seus
investimentos são feitos sem critérios e planejamentos, normalmente vinculado à
pavimentação das vias. Os aumentos dos riscos de ocorrência de desastres relacionados
às chuvas intensas estão correlacionados principalmente com as ocupações de áreas de
risco (interesses imobiliários, invasões, a falta de conscientização da população e dos
gestores públicos), falta de planejamento e gestão do sistema, território com clima
predominantemente tropical, e relevos acidentados da zona alta para a zona baixa.
No presente PMSB, especificamente no setor de drenagem e manejo de águas
pluviais urbanas, foram levantados os principais aspectos relacionados ao sistema
existente no município, abrangendo as características hidrológicas, caracterização das
bacias hidrográficas, infraestrutura de micro e macrodrenagem existentes, gestão do
sistema de drenagem, estruturação da defesa civil, mapeamento das recorrentes áreas de
risco de alagamento e deslizamento, arranjo institucional, entre outros.
5.4.1.

Bacia e Região Hidrográfica

O território do Estado do Rio de Janeiro foi dividido em 9 (nove) Regiões
Hidrográficas, por meio da Resolução do Conselho Estadual de Recursos Hídricos
nº 107/2013 e suas atualizações. O município de Macaé está totalmente inserido da
Região Hidrográfica RH VIII - Macaé e das Ostras, ilustrada pela Figura 4.
A Portaria nº 447/1976 do Ministério das Minas e Energia, que regulamentou o
Decreto Federal nº 77.410/1976, definiu a divisão hidrográfica oficial adotada pelo Brasil.
Esta classificação, ainda em vigor, adotada pela Agência Nacional de Águas (ANA) e pelo
IBGE, demonstra que a área da Região Hidrográfica dos Rios Macaé e das Ostras integra
a bacia do Atlântico Leste, trecho Sudeste, codificada como sub-bacia 59 (SB-59).
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Figura 4 - Regiões hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro (parte).
Fonte: Secretaria de Estado do Ambiente do Rio de Janeiro, 2013.

A RH VIII é composta por 3 bacias a saber: do Rio Macaé, do Rio das Ostras e da
Lagoa Imboassica. Dentre elas, a Bacia do Rio Macaé possui maior extensão, com uma
área de drenagem de aproximadamente 1.765 km², seguida da bacia do Rio das Ostras
com cerca de 157 km², e da bacia da Lagoa Imboassica com cerca de 56 km², totalizando
uma área de 1.978 km².
Segundo o site do Comitê de Bacia do Rio Macaé, a bacia do Rio Macaé abrange
seis municípios, dentre os quais se destaca o município de Macaé, com inserção de cerca
de 1.448 km² (82%) do seu território na bacia. O restante, distribuído pelos municípios de
Nova Friburgo (142 km²), onde estão localizadas as principais nascentes, Casimiro de
Abreu (83 km²), Rio das Ostras (11 km²), Conceição de Macabu (70 km²) e Carapebus (11
km²). Contribui ainda para a bacia do Rio Macaé (sub-bacia do Rio São Pedro), a
transposição das águas da bacia do Rio Macabu, através da Usina Hidrelétrica Macabu.
O Rio Macaé nasce na Serra Macaé de Cima, próximo ao pico do Tinguá
(1.560 m), em Nova Friburgo, fluindo na direção leste-sudeste e percorrendo cerca de
136 km, desaguando no oceano Atlântico junto à cidade de Macaé. Seus principais
afluentes pela margem direita são os rios Bonito, Purgatório e Pedrinhas; os córregos
Abacaxi e Carão; o rio Teimoso, os córregos Roça Velha e Belarmino e o rio Três Pontes
e, pela margem esquerda, os rios Sana, Atalaia, São Domingos, Santa Bárbara, Ouro,
Macaé, São Pedro e Jurumirim, e os córregos Genipapo, Guanandirana e Sabiá.
O desnível topográfico do rio Macaé é significativo, possuindo cotas de 500 a
1.500 m no seu alto curso (município de Nova Friburgo até a localidade de Cachoeiro de
Macaé), com declividades da ordem de 10m/km ou mais e fundo de rio rochoso. Seguindo
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plano no baixo curso, com declividades inferiores a 1m/km e leito do rio arenoso, até o
desague no Oceano Atlântico, conforme pode ser visualizado pela Figura 5. O rio Macaé
começa a percorrer o limite do município de Macaé aproximadamente na metade no
médio curso.

Figura 5 - Perfil Longitudinal do Rio Macaé (Altitude[m] x Comprimento [km]).
Fonte: Atlas Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Macaé, 2015.

Uma reflexão importante que o Atlas traz é que “para melhorar a gestão do
município de Macaé, é importante estabelecer relações mais próximas com as cidades
que estão na parte alta da bacia (nas suas porções superior e média), pois, devido à
dinâmica hidrográfica, muitas vezes elas têm influência mais decisiva para Macaé do que
os seus vizinhos mais próximos, como Rio das Ostras”. Essa reflexão é corroborada com
a preservação ambiental do alto curso, e poucas áreas urbanizadas, garantindo a
qualidade da água.
Ainda segundo o Atlas, a região montanhosa apresenta problemas como
desmatamento, lançamento de esgoto sem tratamento nos rios, queima de lixo, turismo
predatório, entre outros, porém poucos representativos no contexto da bacia hidrográfica.
Já o baixo curso sofreu diversas intervenções humanas como o desmatamento
sistemático para a formação de pastagens, aterro e drenagem de brejos/lagoas, poluição
dos corpos hídricos, assoreamento, e principalmente o impacto devido à retificação dos
rios que cruzam a planície (rio Macaé e São Pedro), alterando significativamente o
comportamento hidrológicos dos rios, com a redução de áreas para a retenção das águas,
maior velocidade do rio resultando em maior erosão das margens e assoreamentos.
Essa diminuição da profundidade do rio aumentou a frequência e intensidade das
enchentes na parte final da bacia do rio Macaé. As declividades inferiores à região alta, a
fragilidade do solo aliada com práticas de manejo inadequadas na agricultura e na
pecuária, majoram os problemas de assoreamento dos rios e lagoas a jusante.
Segundo o PRH-Macaé/Ostras, a região do médio e baixo Macaé possui
expressiva importância para a captação de águas para abastecimento público (poucos
riscos de contaminação) e possui locais favoráveis à implantação de reservatórios de
regularização. Os problemas de qualidade encontrados referem-se basicamente ao uso
agropecuário e poluição das aglomerações urbanas/industriais. Os solos mal drenados da
parte baixa limitam o uso da agricultura e necessitariam de grandes investimentos
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estruturais para usos urbanos, recomendando a sua manutenção como áreas de retenção
de chuvas intensas, com a manutenção de vegetação natural. A manutenção de áreas de
retenção de chuvas intensas (ou reservatórios de retenção e amortecimento de cheias)
com a manutenção de vegetação natural, seria a utilização recomendada para essas
áreas, segundo o PRH. Eles citam da possibilidade de conflito em relação ao seu valor
imobiliário potencial no caso de manutenção do ritmo de crescimento observado em
Macaé e Rio das Ostras nos últimos anos, exigindo um plano de ordenamento territorial
que estabeleça um pacto entre a expansão imobiliária e a proteção ambiental e de cheias,
materializado pela criação de unidades de conservação específicas, visando a estes
objetivos.

Obs.: Os limites da Região Hidrográfica foram alterados conforme Resolução CERHI-RJ nº 107/2013.
Figura 6 - Retificação dos rios Macaé e São Pedro.
Fonte: Atlas Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Macaé, 2015.

Os principais afluentes do rio Macaé são os rios Bonito, Sana e São Pedro.
Existe na sub-bacia do São Pedro (afluente do Rio Macaé), uma transposição feita
com as águas do rio Macabu por meio de uma adutora (4,8 km de extensão e queda bruta
de 336 m), com o objetivo de auxiliar no abastecimento da cidade de Macaé e na
produção de energia elétrica (PCH Macabu), conforme mostrado na Figura 7. A usina tem
potência instalada de 21.000 kw e vazão regularizada de 5,4 m³/s (PRH-Macaé/Ostras,
2014 apud ALUPAR, 2010).

PRODUTO 3 - TOMO IV - DRENAGEM
Página: 40

Figura 7 - Transposição do rio Macabu, para o Rio São Pedro.
Fonte: Atlas Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Macaé, 2015.

Quanto às áreas de preservação permanente - APPs, o PRH (2013) as delimitou
conforme legislação ambiental, 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 cursos 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 (> 1.800 m);
➢ APP de topo de morro (h>=100m, inclinação média maior que 25°);
➢ APP de manguezais;
➢ APP de restinga.
5.4.2.

Características Hidrológicas e Hidrográficas

A bacia hidrográfica do rio Macaé possui um clima classificado como tropical
úmido, com clima mais frio e úmido no alto curso, e menor pluviosidade de maior
temperatura no médio e baixo curso, este onde localiza-se o município de Macaé,
resultando em uma pluviosidade anual entre 1.000 e 1.500 mm (Figura 8), e uma
temperatura média anual entre 15 a 24ºC.
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Obs.: Os limites da Região Hidrográfica foram alterados conforme Resolução CERHI-RJ nº 107/2013.
Figura 8 - Precipitação Média Anual (mm) na bacia do Rio Macaé.
Fonte: Atlas Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Macaé, 2015.

O site Climatempo apresenta as médias climatológicas da chuva e temperatura ao
longo do ano, calculados a partir de séries históricas de 30 anos, demonstrados pela
Figura 9 e Tabela 2. Com essas informações tem-se uma chuva média anual de
1.381 mm, sendo o período seco de maio a agosto e período úmido (chuvoso) de
novembro a janeiro.

Figura 9 - Precipitação Média Anual e temperatura média de Macaé.
Fonte: CLIMATEMPO, 2019.
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Tabela 2 - Precipitação Média Anual de Macaé (mm) - Climatempo.
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

209

121

149

108

59

JUN

JUL

AGO

SET

40
47
42
88
Fonte: CLIMATEMPO, 2019.

OUT

NOV

DEZ

TOTAL

121

176

221

1.381

O valor médio de 1.381 mm apresentado para o município corrobora com faixa de
precipitação apresentada na (Figura 8), compreendido entre 1.000 na região plana até
1.500 mm para a região elevada.
Segundo o PRH-Macaé/Ostras, a sub-bacia do Baixo Rio Macaé apresenta a maior
densidade de drenagem por km², com 3,19 km/km², devido ao elevado número de canais
de drenagem artificiais.
5.4.2.1.

Chuvas Intensa (vazões máximas)

Para a utilização dos dados de chuva em projetos de drenagem, faz-se necessário
o conhecimento da relação entre a intensidade, duração, frequência e distribuição das
chuvas. Essa relação é feita a partir de dados históricos de postos pluviométricos.
Na transformação da chuva em vazão de escoamento para dimensionamento, a
intensidade da chuva é utilizada para essa conversão, sendo em sua equação
relacionada com a duração e frequência das chuvas.
Outra informação relevante na bacia do Rio Macaé, é que as chuvas intensas na
parte alta da bacia (alta declividade e solos relativamente rasos) acarretam em grande
rapidez no escoamento, além do aumento das vazões com o grande número de afluentes
no sentido a parte baixa. Nessa região, a declividade do rio diminui e consequentemente
a velocidade da água é reduzida, com o rio percorrendo uma planície a qual é inundada
em grandes áreas adjacentes ao leito durante as cheias (maior parte ocupada por
fazendas e atividades agropecuárias, especialmente a criação de gado), atenuando
naturalmente parte da onda de cheia que segue sentido à foz. Com o rio São Pedro
acontece situação semelhante, ou seja, uma região de formação de cheia e outra de
dissipação/inundação.
As cheias carreiam sedimentos para a planície, depositando no leito do rio dessa
região, reduzindo a seção de escoamento. A velocidade do escoamento pode provocar
erosões nas margens contribuindo ainda mais para a redução da seção. Outro fator
prejudicial é o controle exercido pela maré, influenciando em níveis maiores de água no
rio.
A densa ocupação urbana se faz presente apenas próximo à foz do rio Macaé, ao
longo de cerca de 5 km do leito retificado do rio, apresentando também alguns canais
laterais (canal Jurumirim, por exemplo), afetando moradias da região.
O PRH-Macaé/Ostras apresentou em um dos seus relatórios (RD-04 - Diagnóstico
das Disponibilidades Hídricas - Apêndice), uma revisão de estudos de cheias realizados
na RH VIII, sendo:
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➢ Estudo de regionalização de vazão, apresentando algumas estimativas de
vazões máximas, médias e mínimas (CPRM, 2002);
➢ Dissertação de mestrado desenvolvida na COPPE/UFRJ que trata do
escoamento do rio Macaé na região da Foz, e demonstra o forte efeito da Maré
na região afetada pelas cheias (AMARAL, 2003);
➢ Estudo sobre cheias na região. Convênio entre SEMADUR e SERLA com a UTE
Norte Fluminense (FGV, 2004).
No estudo do PRH-Macaé/Ostras, após a avaliação qualitativa da formação das
cheias na bacia do rio Macaé, foram analisados os dados dos postos fluviométricos
existentes na bacia, para identificar eventos de vazões máximas em cada ano e relacionar
a magnitude das vazões máximas com o tempo de retorno. Foram utilizados 3 postos
fluviométricos localizados no alto da bacia do rio Macaé (bacia 59, do Sistema de
Informações Hidrológicas Hidroweb da Agência Nacional das Águas), demonstrados na
Tabela 3.
Tabela 3 - Estações fluviométricas com dados de vazão na bacia do rio Macaé.

Fonte: PRH-Macaé/Ostras, 2014.

Finalmente o plano da bacia criou uma modelagem hidrológica chuva-vazão,
permitindo estimar, de forma preliminar, vazões máximas em locais sem monitoramento.
Seus resultados foram comparados com os 3 estudos existentes, demonstrando boa
confiabilidade visto as incertezas inerentes aos dados observados e associados a cada
método.
Como resultados, o plano apresentou as vazões máximas e vazões máximas
específicas, estimadas por uma análise de frequências usando a distribuição de Gumbel,
e os resultados da simulação chuva-vazão com o modelo MGB-IPH, no período de 1950 a
2011, reproduzidos na Tabela 4 e na Tabela 5. Os locais das estimativas estão
apresentados na Figura 10.

PRODUTO 3 - TOMO IV - DRENAGEM
Página: 44

Obs.: Os limites da Região Hidrográfica foram alterados conforme Resolução CERHI-RJ nº 107/2013.
Figura 10 - Localização dos pontos de interesse para obtenção da vazão máxima.
Fonte: PRH-Macaé/Ostras, 2014.

Tabela 4 - Vazões máximas estimadas do PRH-Macaé/Ostras.

Obs.: nos pontos localizados na planície as vazões provavelmente estão superestimadas, devido a não
consideração da influência das áreas inundadas.
Fonte: PRH-Macaé/Ostras, 2014.
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Tabela 5 - Vazões máximas específicas estimadas do PRH-Macaé/Ostras.

Obs.: nos pontos localizados na planície as vazões provavelmente estão superestimadas, devido a não
consideração da influência das áreas inundadas.
Fonte: PRH-Macaé/Ostras, 2014.

Segundo o PRH-Macaé/Ostras (2014), observa-se que as maiores vazões
específicas ocorrem na região da cabeceira do rio Macaé, com valores da ordem de
1 m³/s.km². Elas decrescem de montante para jusante, atingindo valores da ordem de
0,31 a 0,40 m³/s.km² na região próxima à foz, o que é esperado, pela diminuição da
precipitação que ocorre de montante para jusante e pela mudança da declividade da
bacia. A bacia do rio São Pedro apresenta vazões específicas máximas na faixa de 0,39 a
0,66 m³/s.km² nos locais analisados. Considerando o tempo de retorno de 20 anos, o rio
São Pedro apresenta uma vazão específica máxima de 0,46 m³/s.km² na sua foz,
enquanto que, neste mesmo local, o rio Macaé apresenta uma vazão máxima específica
de 0,50 m³/s.km² (diferença justificada pela menor precipitação média que ocorre na bacia
do rio São Pedro).
Ainda segundo o plano, os resultados apresentados devem ser encarados com
cautela em bacias pequenas, onde o tempo de concentração é menor do que 1 dia, em
função do intervalo de tempo diário utilizado nas simulações com o modelo MGB-IPH. Na
parte baixa da bacia do rio Macaé e do rio São Pedro as vazões estimadas estão
certamente superestimadas, porque o efeito de amortecimento das cheias exercido pelo
processo de inundação das planícies adjacentes a estes rios não foi representado.
O Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro (2014), em
seu capítulo de Vazões de Cheia, apresentou equações IDF (intensidade-duraçãofrequência) válidas paras as regiões homogêneas analisadas. Para o município de
Macaé, caracterizando apenas a região de planície (Região 1) seriam válidas as
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demonstradas na sequência. As demais regiões de Macaé devem ser visualizadas no
PERHI-RJ.
Região 1:
𝑖 𝑇,𝑑,𝑗 = 44,88 . 𝑑−0,385 . 𝑝𝑗0,244 . 𝜇 𝑇,𝑑 , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇 ≤ 100 𝑒 5𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑑 < 1ℎ,
𝑖 𝑇,𝑑,𝑗 = 81,432 . 𝑑 −0,771 . 𝑝𝑗0,371 . 𝜇 𝑇,𝑑 , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇 ≤ 100 𝑒 1ℎ ≤ 𝑑 < 24ℎ,
Fonte: PERHI-RJ, 2014.

onde,
➢ i = intensidade de chuva [mm/h];
➢ Pj = precipitação média anual [mm];
➢ T = período (ou tempo) de retorno [anos];
➢ 𝜇 𝑇,𝑑 = quantis adimensionais de frequência ();
➢ d = tempo de duração da chuva [min].
Tabela 6 - Quantis adimensionais regionais anuais 𝝁𝑻,𝒅 - Região Homogênea 1.

Fonte: PERHI-RJ, 2014.

Os valores calculados pelo método acima do PERHI-RJ (2014) devem ser
comparados com os apresentados no PRH-Macaé/Ostras (2014), para decisão da vazão
a ser utilizada.
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5.4.2.2.

Vazões mínimas (Q7,10, Q90 e Q95) e vazão média (Qmlt)

As vazões mínimas são observadas em termos de outorga de direito de uso dos
recursos hídricos para as captações superficiais de água. No estado do Rio de Janeiro,
compete ao Instituto Estadual do Ambiente (INEA) outorgar e fiscalizar o direito de uso de
recursos hídricos, ou seja, ser o órgão gestor e executor dos recursos hídricos sob
responsabilidade estadual.
No estado do Rio de janeiro, em relação à outorga de direito de uso dos recursos
hídricos, é utilizada como referência a Q95, definida como a vazão que ocorre com uma
frequência de 95% do tempo. A vazão máxima outorgável corresponde a 40% da Q95,
sendo possível vazão superior quando se tratar de abastecimento público e usos não
consultivos, desde que aprovados pelo INEA.
No estudo do PRH-Macaé/Ostras, a avaliação da disponibilidade hídrica utilizou
dados de vários postos fluviométricos e pluviométricos (período 1971 a 2011) e posterior
realização de um modelo hidrológico chuva-vazão. Forma obtidos resultados para 3
referenciais de vazão: a Q90 (vazão com 90% permanência), Q95 (vazão com 95% de
permanência), e a Q7,10 (mínima das médias das vazões diárias de sete dias consecutivos
com dez anos de tempo de retorno). Os valores obtidos estão apresentados nas Tabela 7
e Tabela 8, referente a situação no exutório de cada umas das sub-bacias.
Tabela 7 - Vazões de Referência em cada Sub-bacia da RH VIII.

Fonte: PRH-Macaé/Ostras, 2014.
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Tabela 8 - Vazões de Referência nas Sub-bacia sob influência da Transposição do Rio Macabu.

Fonte: PRH-Macaé/Ostras, 2014.

Sobre a vazão média (Qmlt), o PERHI-RJ (2014), apresentou os valores
apresentados na Tabela 9 para a RH-VIII. Os valores de vazão mínima correspondem aos
utilizados no PRH-Macaé/Ostras, mudando apenas a área da bacia de drenagem
utilizada.
Tabela 9 - Disponibilidade Hídrica nas UHPs na RH Macaé e das Ostras - RH-VIII.

Fonte: PERHI-RJ, 2014.

5.4.3.

Sub-bacias de Drenagem

A bacia contribuinte de um curso de água ou bacia de drenagem é a área receptora
da precipitação que alimenta parte ou todo o escoamento do curso de água e de seus
afluentes. Os limites de uma bacia contribuinte são definidos pelos divisores de água que
separam das bacias adjacentes.
O conhecimento dessas unidades de planejamento é de fundamental importância
para a elaboração de estudos hidrológicos e posteriormente para os projetos de micro e
macrodrenagem, pois permitem a caracterização dos aspectos físicos da bacia, como:
área, largura, declividade do terreno e rios, comprimento dos corpos d’água, coeficiente
de impermeabilidade, uso e ocupação do solo, entre outros.
O distrito Sede está localizado junto à foz do rio Macaé no oceano Atlântico, e está
inserido principalmente na bacia do rio Macaé, entretanto, possui parte inserida na subbacia da Lagoa de Imboassica (ao sul) e parte na sub-bacia do bairro Lagomar, que drena
suas águas pluviais para a bacia do rio Macaé, através do canal Campos-Macaé.
Em termos gerais, as águas pluviais são conduzidas para vários canais abertos e
galerias espalhados pela cidade, com baixa declividade e velocidade de escoamento, em
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sentido ao desague no rio Macaé. Existe intensa urbanização ao longo dos canais e
povoamento em regiões de planície sujeitas a inundações, contendo pouca proteção das
margens e com lançamento de esgoto sanitário.
5.5. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DO ATUAL SISTEMA DE DRENAGEM DO MUNICÍPIO
A análise técnica e gerencial do sistema de drenagem e manejo de águas pluviais
deve obedecer ao detalhamento de cinco áreas do conhecimento.
A primeira diz respeito ao levantamento hidrológico da região em estudo,
abrangendo precipitação, tempo de recorrência, intensidade de precipitação e vazões de
projeto. A segunda refere-se à microdrenagem, ou seja, sarjetas, bocas de lobo,
coletores, poços de visita e de queda, caixas de ligação e a rede de drenagem. A terceira
está diretamente conectada à macrodrenagem, através de canais abertos, canais
emissários, dissipadores de energia em canais, destacando-se ainda os ressaltos
hidráulicos, as calhas inclinadas com blocos dissipadores e as bacias dissipadoras de
energia. A quarta área abrande a estabilização dos vales receptores, através de
vertedores de queda, barragens em terra com vertedores de gabião, em degraus e tubos,
cortinas, diafragmas, diques, barragens e comportas, ou ainda, soluções não estruturais.
Finalmente, a quinta abrange o arranjo institucional para o planejamento e a gestão dos
sistemas implantados por microbacias hidrográficas, incluindo-se a construção, operação
e a manutenção dos sistemas de drenagem, ou seja, o manejo adequado das águas
pluviais urbanas.
5.5.1.

Microdrenagem

De acordo com o exposto anteriormente, para se projetar a microdrenagem tornase imprescindível o conhecimento do estudo hidrológico da região, ou seja, a
transformação de chuva em vazão. Essa chuva, ao atingir o solo, ou vira escoamento
superficial pelas vias ou infiltra no solo.
Por esses motivos, outro fator que influencia diretamente na rede de
microdrenagem é a impermeabilização do solo natural, provocada pelo homem ao
pavimentar as ruas e ao construir suas casas. Através de imagens aéreas e visitas
técnicas no município, é perceptível que as moradias são, em sua maioria, terrenos
impermeáveis, compostas por calçamento de cimento ou lajotas, possuindo poucas áreas
verdes ou brita que permitem a infiltração das águas de chuva no solo. As calçadas
dificilmente apresentam áreas verdes, com exceção das praças, alguns canteiros centrais,
nas margens dos riachos e nas vias sem pavimentação.
Quanto a pavimentação das ruas e estradas do distrito Sede, segundo imagens
aéreas atuais do município, existem cerca de 600 km de vias. Segundo o SNIS,
informações de 2018, existem 380 km de vias urbanas sendo 238 km compostas por
pavimento e meio-fio (63%). Os mapas do Plano Diretor Municipal não demonstram o tipo
de pavimentação existente, apenas quais vias são arteriais, coletoras ou tronco. Nas
visitas técnicas foi possível observar várias vias com pavimentação asfáltica, vias de
cascalho, pedra irregular ou sem pavimentação (terra).
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De maneira geral, percebe-se que boa parte das vias possuem asfalto, as quais
não permitem infiltrar a água da chuva no solo, gerando em escoamento superficial pela
via ou conduzido para as poucas sarjetas e galerias de drenagem existentes. Parte desse
asfalto não foi construído com decaimento suficiente para escoar a água para as
estruturas de engolimento (bocas de lobo, sarjetas, etc), sendo visualizado vários
pequenos pontos de alagamentos nas ruas nesse tipo de pavimentação após as chuvas.
Outra grande parte das vias possuem pavimento com paralelo e uma pequena parte não
possui qualquer pavimentação.

Via asfaltada com sarjeta e boca de lobo

Via asfaltada com sarjeta e bueiro

Via com paralelepípedo
Via sem pavimentação com boca de lobo
Figura 11 - Pavimentação das Vias.
Fonte: SERENCO.

Rua Demétrio Fragoso com Dr. Zamenhof
Av. Rui Barbosa com travessa Luis Reide
Figura 12 - Pontos de alagamento.
Fonte: SERENCO.
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O projeto de microdrenagem deve obedecer a critérios técnicos consolidados pelas
empresas projetistas bem como pelos técnicos municipais. As soluções implantadas ao
longo dos anos foram sarjetas ou canais abertos ao lado das vias, bocas de lobo com
grelhas metálicas, em concreto ou fenda horizontal longitudinal, com ou sem depressão e
bocas de leão.
Os tubos coletores da microdrenagem são em concreto simples ou armado, ponta
e bolsa. Os tubos de queda, poços de visita e caixas de ligação são executados em
concreto circular (tubos assentados verticalmente) ou caixas retangulares em concreto,
com ou sem tampão em ferro fundido. Várias tampas desses poços foram quebradas e
recompostas com madeira, conforme demonstrado nas ilustrações a seguir. As bocas de
lobo não seguem um padrão específico, predominando a metálica e de concreto, sendo
que algumas delas estão quebradas ou fechadas devido assoreamento, folhas ou lixo.

Figura 13 - Microdrenagem sem manutenção.
Fonte: SERENCO.
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Figura 14 - Diferentes tipologias de bocas de lobo/leão, bueiros e sarjetas do município de Macaé.
Fonte: SERENCO.

Não existe cadastro da quantidade de tubulações de drenagem existentes, assim
como informações de diâmetro e declividades, contendo as regiões atendidas com
microdrenagem. Através de visitas técnicas observou-se que existem várias tubulações
de drenagem construídas, instaladas tanto em ruas com e sem pavimentação, além de
galerias e canais subterrâneos e abertos. Isso faz com que, ao chover, haja escoamento
superficial pelas ruas da cidade, sendo rapidamente transportado para as tubulações e
canais até o limite de capacidade dos mesmos.
Não foi visualizada erosões significativas nas áreas urbanas do município, muito
atrelado à sua topografia plana. Após chuvas fortes, as margens dos canais são
prejudicadas pela velocidade do escoamento e necessitam de manutenção, assim como
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as vias sem qualquer pavimentação, as quais formam um escoamento desordenado das
águas pluviais.
Atualmente, segundo a operadora do sistema de esgotamento sanitário, a BRK,
cerca de 90 ml habitantes (cerca de 30% da população do distrito sede) possuem rede
coletora de esgoto separadora e tratamento. Essa região atendida está localizada ao sul
do distrito sede. As demais casas/comércios possuem fossas sépticas e conectam
irregularmente seu esgoto nas tubulações de microdrenagem, ou lançando diretamente
nos canais do município a céu aberto, ocasionando mau cheiro e coloração típica em
alguns desagues de drenagem, exemplificados pela Figura 15.

Figura 15 - Lançamentos de esgoto nas redes de micro e macrodrenagem.
Fonte: SERENCO.

Apenas com a fiscalização e/ou com a execução futura das redes coletoras de
esgoto, esse problema se findará.
5.5.2.

Macrodrenagem

As obras de macrodrenagem são responsáveis pelo escoamento das águas
pluviais coletadas pelo sistema de drenagem urbana (ou sistema de microdrenagem),
destinando-as a um corpo receptor (riachos, rios, lagoas, mar, etc.). Segundo AISSE
(1997), “as obras de macrodrenagem visam melhorar as condições de escoamento dessa
rede para atenuar os problemas de erosões, assoreamento e inundações ao longo dos
principais talvegues”.
No caso de Macaé, alguns canais abertos e fechados atravessam a sede do
município, com isso, o principal objetivo das obras de macrodrenagem seriam conduzir as
águas pluviais para o desague no rio Macaé, ou na lagoa Imboassica ou diretamente no
mar. Assim, desassorear os canais frequentemente e proteger as margens naturais
evitando erosões seriam as principais recomendações quanto à manutenção.
As características principais dessas macrodrenagens estão apresentadas a seguir,
e suas localizações podem ser visualizada no mapa demonstrado na sequência.
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➢ Rio Imboassica
O rio Imboassica fica na divisa dos municípios de Macaé e Rio das Ostras, recebe
a contribuição da drenagem pluvial de vários bairros de Macaé e de pequenos afluentes,
desaguando na lagoa Imboassica. Existe um canal extravasor composto de vertedor que
regulariza o nível, construído em 2011, o qual auxilia também no controle de inundação. A
saída da água doce da lagoa é feita por esse vertedor, seguindo pela areia da praia de
Pedrinhas em direção ao mar.
Em função de critérios específicos baseados em pontuações, estabelecidas na
Resolução do CBH Macaé Ostras nº 81/2018, pode ser feita a abertura da barra principal
arenosa da lagoa para a entrada de alevinos, renovando o seu ecossistema. De tempos
em tempos são retiradas as taboas ao redor da lagoa, as quais reduzem a oxigenação da
água, por outro lado retiram matéria orgânica e metais pesados lançados.
Nessa bacia está localizada umas das zonas industriais no município de Macaé,
conhecida como Parque dos Tubos. Assim, a água da chuva assim como o efluente
tratado dessa região acabam desaguando no rio Imboassica, e consequentemente na
lagoa.
O início do rio Imboassica passa por região com urbanização e pastagens, com
pouca vegetação ao redor do seu curso d’água. Ao adentrar na região do Parque dos
Tubos é que as margens se encontram mais preservadas, a cerca de 5 km do desague na
lagoa.

Vista a montante da RJ-106 (Rod. Amaral
Peixoto)

Vista a jusante da RJ-106 (Rod. Amaral
Peixoto)

Vertedouro

Abertura da lagoa em 2016

Figura 16 - Rio Imboassica próximo à lagoa.
Fonte: SERENCO (acima) e Maxwell Vaz (abaixo, esquerda) e André Coelho (abaixo, direita).
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Ao longo da lagoa existem outras entradas de alguns canais, como os que
atendem os bairros Lagoa e São Marcos. Esse canal transporta também o esgoto tratado
da ETE Mutum com uma contribuição média de 20 L/s (tratamento terciário). Como a
captação de água do município é feito na região de Severina, acaba ocorrendo uma
transposição para a bacia da lagoa Imboassica na quantidade anteriormente mencionada.
Outros pequenos canais, mais próximos ao mar, auxiliam principalmente os bairros
Praia do Pecado e Novo Cavaleiros.

Vista do canal (muita vegetação superficial)

Vista do canal antes do desemboque

Saída para a lagoa

Saída para a lagoa (vista aérea)

Figura 17 - Canal que atravessa os bairros Lagoa e São Marcos.
Fonte: SERENCO.

➢ Avenida Atlântica
Ao longo da avenida atlântica, as quadras ao redor dessa avenida possuem
microdrenagem por bocas de lobo e bueiros, as quais direcionam a água pluvial por
tubulações em direção ao mar. Existem instaladas entre a calçada e a areia algumas
estruturas de desemboque. O escoamento da água de chuva pela areia acaba
provocando pequenas erosões, ou seja, essas estruturas e seus pequenos canais devem
sofrer frequentes manutenções.
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Recolhimento da água pluvial por bueiro

Por tubulação é direcionada sentido praia

Estrutura de desemboque para minimizar a
Outro desemboque na praia
erosão
Figura 18 - Sistema de drenagem da Avenida Atlântica.
Fonte: SERENCO.

➢ Canal do Capote
Entre os bairros Cancela Preta e da Glória, alguns afluentes formam o início do
canal do Capote. Esse canal possui cerca de 5 km de extensão total, em seu início
canalizado e após 1 km segue como um canal aberto, margeando os bairros Jardim
Vitória e Jd. Santo Antônio, e cruzando o bairro Aroeira e Botafogo.
O escoamento é realizado na direção sul-norte, desembocando no rio Macaé. A
lâmina de água no canal é elevada, pois é controlada pelo nível do rio Macaé, situação
que provoca, na ocorrência de chuvas intensas, transbordamento do canal e inundação
da estrada da linha verde.
O início do canal ocorre sob a rua Dona Maria Reide, ao lado da praça Linha
Verde. Segue canalizado, seguindo ao lado da estrada Linha Verde, até o cruzamento
com a rua Sidney Vasconcelos Aguiar, onde o canal cruza a linha verde e vira um canal
aberto. Pela Figura 19 é possível visualizar algumas imagens desse trecho inicial.
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Início do canal fechado

Poços de Visita do canal enterrado

Entrada da água no bueiro do canal enterrado
Transição para o canal aberto
Figura 19 - Canal do Capote, trecho inicial.
Fonte: SERENCO.

O canal aberto segue margeando os bairros da Glória até o bairro Santo Antônio,
possuindo de um lado a estrada Linha Verde e do outro uma região de mata alagada.
Nesse trecho do canal é onde o efluente tradado da ETE Centro é lançado. Existem
algumas imagens na internet demonstrando a situação desse canal quando sofre
inundação.
Após o canal cruzar sob a rua Vitória Régia, ele margeia essa rua, possuindo de
um lado várias casas próximas e do outro uma grande planície de inundação, até cruzar
sob a RJ-168 (rua Gastão Henrique Schueler. Esses trechos podem ser vistos na Figura
20.

PRODUTO 3 - TOMO IV - DRENAGEM
Página: 58

Região de campos alagados e estrada

Travessia sobre a rua da Vitória Régia

Vista a montante (RJ-168)
Vista a jusante (RJ-168)
Figura 20 - Canal do Capote, trecho intermediário.
Fonte: SERENCO.

Após a RJ-168, no seu trecho final, o canal cruza algumas indústrias e várias casas
em suas margens, no bairro Botafogo, até a confluência com o rio Macaé.

Vista a montante (rua Antônio Bechara Filho)
Vista a jusante (rua Antônio Bechara Filho)
Figura 21 - Canal do Capote, trecho final.
Fonte: SERENCO.

➢ Outros Canais artificiais
Além dos canais anteriormente citados, existem mais uma série de outros canais
abertos e fechados circundando ou atravessando o distrito Sede. Um deles foi construído
paralelo ao rio Macaé atravessando bairros Botafogo e Malvinas, juntando com o canal do
Capote. Um outro, sentido nordeste, atravessa ao norte dos bairros Lagoa e Vale
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Encantado, cruza sob a estrada Linha Verde e vai encontrar também o canal do Capote,
no bairro Botafogo. A Figura 22 ilustra esses locais.

Vista a jusante (da RJ-168, canal paralelo a
rua Perjentino Gomes)

Canal sob a rua Antônio Bachara Filho
(próximo da união com o canal do Capote)

Canal na rua Braulio Gomes de Assis

Canal paralelo ao rio Macaé, cruzando a
estrada linha Verde
Figura 22 - Outros canais artificiais, no bairro Botafogo.
Fonte: SERENCO.

➢ Canal Fábio Franco
O canal Fábio Franco percorre sentido noroeste e atravessa grande extensão da
região central do distrito Sede, recolhendo as contribuições principalmente dos bairros
Miramar e Visconde de Araújo. Outro importante canal fechado que desagua nele é o
Canal da avenida Airton Senna, que drena os bairros de Riviera Fluminense e Visconde
de Araújo.
No seu trecho inicial, existem galerias fechadas entre as ruas Prefeito Antônio
Curvelo Benjamin e a avenida Fábio Franco que recolhem as contribuições dos bairros
próximos. Percebe-se pela Figura 23 o desemboque dessas galerias e grande
contribuição de esgotamento sanitário.
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Galeria sob o canteiro central da avenida
Prefeito Antônio C. Benjamin

Galerias fechadas desembocando no Canal
Fábio Franco

Rede de microdrenagem

Vista a jusante, sentido rio Macaé

Figura 23 - Galerias contribuindo no Canal Fábio Franco.
Fonte: SERENCO.

Desse ponto o canal segue aberto por 1,7 km até chegar na estação de
bombeamento. Algumas das ruas que o canal atravessa são visualizadas na Figura 24 e
Figura 25.

Vista a montante

Vista a jusante

Figura 24 - Canal Fábio Franco, no cruzamento da rua Silva Jardim.
Fonte: SERENCO.
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Vista a montante

Vista a jusante

Figura 25 - Canal Fábio Franco, no cruzamento da rua de Santana.
Fonte: SERENCO.

O sistema de bombeamento é necessário devido o nível do rio Macaé ser superior
ao nível do Canal Fábio Franco. Com isso, permite que maior quantidade de água seja
transportado pelo canal em caso de chuvas. Recentemente uma empresa terceirizada
pela Prefeitura ficou responsável pela manutenção e operação desse sistema.
Em época de seca, o canal transporta basicamente o esgoto sanitário, visto que
essa região ainda não foi contemplada no avanço da cobertura com a rede coletora,
dentro do contrato de concessão com a empresa BRK.
Dentro do canal existe um gradeamento grosseiro onde são removidos objetos
como lixos e restos de vegetação. A elevatória possui instaladas 4 conjuntos moto-bomba
submersíveis, sendo que apenas um encontra-se em funcionamento. As demais serão
compradas pela empresa terceirizada ao longo do contrato. Para auxiliar no transporte
nesse período de obras, foram instaladas de maneira provisória 3 conjuntos moto-bomba
ao longo do canal. No final desse canal existe um barramento, impedindo que a água do
rio Macaé adentre o canal. Nesse local existem mais duas bombas submersíveis, sendo
uma operando e a outra reserva.

Gradeamento

Entrada da elevatória
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4 Conjuntos moto-bomba (1 funcionando)

Tubulação de recalque

Conjuntos moto-bomba provisórios

Barramento no final do canal

2 Conjuntos moto-bomba no final do canal

Recalque dos 2 Conjuntos moto-bomba

Desagues no rio Macaé da elevatória

Travessia do canal sob a rua Télio Barreto

Figura 26 - Elevatória de água pluvial, no final do Canal Fábio Franco.
Fonte: SERENCO.
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➢ Canal dos Jesuítas
Localizado na rua de mesmo nome, drena principalmente as águas pluviais do
bairro Imbetiba. Esse canal é fechado, fazendo parte do canteiro central da avenida. Ele
encontra-se em fase de reurbanização, onde será removida a laje superior e refeita em
uma elevação próxima a da rua, permitindo que seja utilizada futuramente por pedestres e
bicicletas.

Cabal sendo aberto, presença de areia

Assoreamento

Remoção da laje superior

Canal próximo ao muro do exército

Canal atravessando terreno do exército

Desemboque no mar

Figura 27 - Canal dos Jesuítas.
Fonte: SERENCO.
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Assim como em outros canais, foram encontrados lançamentos de esgotamento
sanitário e coloração cinza da água, típica desses lançamentos, conforme visualizado
pela Figura 28.

Figura 28 - Lançamento de esgotamento sanitário no canal dos Jesuítas.
Fonte: SERENCO.

➢ Canal do Aeroporto
Entre a rotatória da estrada Linha Verde e a rotatória da estrada Imburo, existe
uma lagoa de acumulação com cerca de 1,8 hectares. A saída dessa lagoa forma o canal
do aeroporto, o qual escoa as águas pluviais sentido sudoeste, em direção ao rio Macaé,
contendo aproximadamente 6 km de extensão.
Após a lagoa o canal atravessa área bem urbanizada do bairro Ajuda de Baixo,
recebendo contribuição do efluente tratado da ETE Aeroporto (BRK), margeia o terreno do
aeroporto, até cruzar outra área urbanizada no bairro Barra de Macaé. Nessa região o
canal cruza por duas vezes sob pontes da estrada Linha Azul.

Lagoa da estrada do Incra

Vista a jusante da estrada do Incra
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Travessia do canal sob a estrada Linha Azul

Outra Travessia sob a estrada Linha Azul

Figura 29 - Canal do Aeroporto.
Fonte: SERENCO.

O canal volta a margear o terreno do aeroporto de um lado e do outro, uma área
urbanizada do bairro Nova Holanda até o estádio de futebol, onde encontra-se com o
canal do Lagomar, antes de desembocar no rio Macaé.
➢ Canal Campos-Macaé
O bairro Lagomar pertence a uma outra bacia hidrográfica, entretanto, pela pouca
diferença topográfica no divisor de água, foi possibilitada que parte das águas pluviais
geradas nessa região seja transporta pelo canal Campos-Macaé, sentido desague no rio
Macaé. Assim, o Lagomar está inserido no sistema hidrográfico do rio Macaé, apesar de
estar fora dos limites naturais da bacia hidrográfica desse rio.
Dentro do município de Macaé, esse canal possui aproximadamente 10 km de
extensão, considerando para essa caracterização seu início no bairro Lagomar,
margeando o limite do bairro, contendo região urbanizada em uma de suas margens.
Após cruzar a RJ-106 (Rodovia Amaral Peixoto), cruza área urbanizada do bairro
Engenho da Praia, onde recebe a contribuição do efluente tratado da ETE Lagomar.
Desse ponto, o canal cruza o limite dos bairros São José do Barreto, Parque União,
Parque Atlântico, Ajuda de Baixo, Parque Aeroporto, Barra de Macaé, Nova Holanda e
Nova Esperança, até desembocar no rio Macaé.
Esse canal passa na frente do aeroporto, onde recebe nesse local a contribuição
do esgoto sanitário tratado da ETE Infraero.
Segundo o Atlas (2015), esse foi o primeiro canal de maior tamanho construído
(1845 a 1872) na região de Macaé, com cerca de 100 km de extensão total, pretendendo
ligar o rio Paraíba ao rio Macaé, passando pelas restingas e utilizando parte do leito das
lagoas situadas entre esses dois rios, como as de Jurubatiba, Carapebus, Paulista e Feia.
O antigo DNOS construiu várias redes de canais artificiais entre 1935 e 1975,
conectando-a ao canal Campos-Macaé. É desse período a retificação dos rios Macaé e
São Pedro, além da construção dos canais que drenam as terras situadas na margem
direita do rio Macaé, como os canais Virgem Santa, do Capote, Macaé, Três Poderes, do
Morro e Jurumirim.
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Bairro Lagomar (RJ-106)

Ponte na av. São José Barreto

Ponte na frente do terminal de ônibus Cehab

Ponte na frente da ETE Infraero

Em frente ao estádio de futebol municipal

Próximo ao desemboque no rio Macaé

Figura 30 - Canal Campos-Macaé.
Fonte: SERENCO.

Por cruzar vários bairros sem rede coletora de esgoto, o canal possui alta
concentração de esgoto sanitário “in natura”, o que acarreta vários riscos de saúde e
ambientais caso o nível do rio Macaé esteja elevado, ocasionando fluxo contrário no
canal, transbordamentos e desemboque na região preservação de restinga.
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➢ Rio Macaé
Dentro da parte urbana do distrito Sede, o rio Macaé possui cerca de 6 km de
extensão, cerca de 60 a 90 metros de largura e profundidade média aproximada de 3 a 5
m. Após passar por planície com pastagens, adentra a área urbana pelos bairros Virgem
Santa e Barra de Macaé, cruza a ponte da estrada Linha Azul, atravessa por área com
adensamento populacional entre os bairros Malvinas e Nova Esperança, atravessando
finalmente a RJ-106 (rodovia Amaral Peixoto) até desembocar no mar, perto do Mercado
de Peixe. Nas proximidades do desemboque é onde o rio Macaé recebe várias
contribuições de outros canais citados anteriormente, como o do Capote e do
Bombeamento.

Ponte da estrada Linha Azul

Ponte na RJ-106

Rio Macaé (esq) e Oceano Atlântico (dir)

Vista aérea da foz na Barra (Google Earth)

Figura 31 - Rio Macaé.
Fonte: SERENCO.

➢ Distritos
Existem 3 riachos que atravessam ou margeiam o distrito Córrego do Ouro, todos
afluentes do rio São Pedro, sendo o principal deles o denominado córrego do Ouro. Na
região urbanizada, as casas estão próximas dos córregos, verifica-se pouca mata ciliar
preservada. São visíveis erosões na margem direita do córrego do Ouro, o terreno com
pastagem.
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Córrego do Ouro (travessia da RJ-162 sul)

Córrego sem nome (RJ-162 norte)

Figura 32 - Macrodrenagem do distrito Córrego do Ouro.
Fonte: SERENCO.

A região urbana do distrito de Frade localiza-se entre um córrego sem
denominação e o rio São Pedro. Ambas as margens dos rios apresentam desmatamento
da vegetação ciliar e casas próximas. O rio São Pedro é afluente do rio Macaé.

Rio São Pedro, antes da parte urbana

Rio São Pedro, antes da parte urbana

Rio São Pedro, na parte urbana

Rio sem dominação (Fonte: Fábio macahe)

Figura 33 - Macrodrenagem do distrito Frade.
Fonte: SERENCO.

Após Frade, o rio São Pedro segue em direção à Glicério, Óleo e Trapiche. Antes
de atingir a região urbana de Glicério existe uma barragem que auxilia na absorção da
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onda de chuvas intensas. Após a barragem cerca de 2km, inicia-se a porção urbana. As
casas estão próximas às margens, entretanto as mesmas estão preservadas e com a
calha bem abaixo no nível do terreno. A exceção é em Trapiche, onde existe pouca
preservação de mata ciliar.

Barragem de Glicério

Rio São Pedro em Glicério (Fonte: Paulo
Noronha)

Rio São Pedro em Glicério, parte urbana

Rio São Pedro em Óleo, parte urbana

Rio São Pedro em Óleo (RJ-162)

Rio São Pedro em Trapiche (RJ-162)

Figura 34 - Macrodrenagem do distrito Glicério, Óleo e Trapiche.
Fonte: SERENCO.

A região do distrito de Sana está localizada em uma região de vale encaixado, com
as casas distribuídas ao longo do vale, com um pequeno núcleo populacional mais
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adensado. As margens do rio Sana estão preservadas na parte baixa, ao contrário da
parte alta onde existem mais pastos e plantações. Esse rio é afluente do rio Macaé.

Rio Sana, parte alta

Rio Sana, parte alta

Rio Sana, parte baixa

Rio Sana, parte baixa

Figura 35 - Macrodrenagem do distrito de Sana.
Fonte: SERENCO.

5.6. SISTEMAS DE MANUTENÇÃO E ESTRUTURA INSTITUCIONAL MUNICIPAL
A Prefeitura Municipal de Macaé, através da Secretaria Adjunta de Obras, é o setor
responsável pela execução/acompanhamento das obras de pavimentação e drenagem
após a licitação, e ainda pela manutenção dos canais, galerias, bocas de lobo e bueiros.
Por ser uma secretaria adjunta, ela está vinculada com a Secretaria de Infraestrutura,
conforme demonstrado no organograma da Figura 36. A manutenção do sistema consiste
na limpeza das bocas de lobo ou bueiros por funcionários da Secretaria da Serviços
Públicos.

Figura 36 - Organograma da Secretaria de Infraestrutura.
Fonte: SERENCO.
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No diagnóstico foi possível levantar que praticamente inexiste a gestão da
drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, com estudos particularizados das subbacias ou uma equipe responsável pelo sistema de drenagem.
Todo o escoamento de águas pluviais é direcionado para os diversos canais
artificiais ou galerias que atravessam o município. Em geral, as ruas possuem
microdrenagem instalada e bairros de invasão ou mais afastados ao norte possuem ruas
sem pavimentação e escoamento superficial da água da chuva.
Faz-se necessário um melhor planejamento da bacia, pois frequentemente existem
eventos de enchentes ou inundações, em várias regiões do distrito Sede, conforme será
demonstrado na sequência.
As execuções das obras de drenagem precisam de licitações, tanto para a
elaboração do projeto quanto para a execução por empresas terceirizadas. Assim,
geralmente a obra de microdrenagem está vinculada à execução de nova pavimentação
(exigência quando o recurso é federal) ou realizada pelos novos loteamentos.
O restante dos recursos humanos da Secretaria Adjunta de Obras não é alocado
de maneira fixa na área de drenagem, impossibilitando o cálculo da equipe específica
para essa vertente. A prefeitura conta com alguns maquinários que auxiliam na
manutenção do sistema como retroescavadeiras, pá-carregadeiras e caminhões.
A Defesa Civil Municipal possui uma Secretaria Adjunta, vinculado à Secretaria de
Ordem Pública. A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) foi criada pela Lei
Municipal n.º 046/2004, diretamente subordinada ao Prefeito. A divisão organizacional
dessa coordenadoria está regulamentada no decreto n.º 271/2005.
A responsabilidade da Defesa Civil é de propor, coordenar, operacionalizar
medidas de prevenção, de socorro, de assistência e de recuperação, visando evitar ou
minimizar as consequências de calamidades e outros eventos anormais e adversos,
preservando a moral da população e reestabelecendo a normalidade social.
Devido a hidrografia com grande vazão nas chuvas intensas, além da recorrência
de eventos de cheia, a Defesa Civil Municipal é bem estruturada e atende principalmente
a inundações do rio Macaé. A COMDEC possui elaborado o Plano de Emergência e
Contingência (PLANCON), contendo vários detalhes sobre as áreas de riscos e as ações
a serem tomadas nas diversas situações de emergência, desastre ou calamidade. Adiante
no presente relatório, existe um capítulo específico sobre o PLANCON assim como um
outro capítulo descrevendo alguns eventos de alagamentos e inundações.
A lei complementar nº 099/2008 criou no quadro pessoal do poder executivo
municipal, o cargo de Agente de Defesa Civil, com o quantitativo de 60 vagas, com
profissionais como auxiliar de enfermagem, assistente social, enfermeiro, fisioterapeuta,
psicólogo, entre outros.
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5.7. EXISTÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E NÍVEL DE ATUAÇÃO
As legislações vigentes atendem basicamente a fixação de normas para o manejo
das águas pluviais urbanas. Foi sentida a falta da obrigatoriedade de mecanismos de
pavimentação permeável, reservação de água pluvial nas novas construções e
obrigatoriedade de áreas verdes em vias de passeio.
Atualmente não existe qualquer tipo de fiscalização por parte da prefeitura quanto
ao atendimento da legislação vigente do código de obras nas construções existentes, nem
um fiscal para verificar a existência de empreendimentos irregulares.
5.8. MICRODRENAGEM NOS LOTEAMENTOS
Conforme demonstrado na legislação municipal, existe para o loteador a
obrigatoriedade de implantar a infraestrutura do loteamento antes da liberação das
residências, assim como entregar os respectivos projetos à municipalidade.
5.9. LIGAÇÕES CLANDESTINAS DE ESGOTO NO SISTEMA DE DRENAGEM
Um problema recorrente encontrado em vários municípios brasileiros é a ligação de
esgoto sanitário nas galerias de águas pluviais.
Como o município está em fase de implantação de rede coletora de esgoto, vários
são os pontos de lançamentos nas galerias de águas pluviais ou riachos da região,
conforme já demonstrados no diagnóstico de esgotamento sanitário.
5.10. ÁREAS DE RISCO À ALAGAMENTOS, INUNDAÇÕES E DESLIZAMENTOS
Na ocorrência de chuvas intensas, conforme já citado, uma grande quantidade de
água escoa com velocidade alta desde a zona alta da bacia do Rio Macaé até inundar
boa parte da planície (zona baixa), a qual somada com as contribuições dos afluentes
(principalmente o rio São Pedro) e nível alto de maré, pode causar danos na sede de
Macaé. Com pequenas precipitações verifica-se a formação de lâmina de água em várias
das vias centrais, devido principalmente a irregularidades no caimento do asfalto.
A topografia plana da Sede minimiza ou elimina riscos com deslizamentos de terra,
sendo uma preocupação das áreas da zona alta (distritos) do município.
Alguns casos de alagamentos e inundações foram relatados pela equipe da
Prefeitura, em estudos existentes e noticiários sobre a cidade em jornais e internet. Em
alguns casos a Prefeitura decretou estado de calamidade pública.
O estudo da FGV, de 2004, ilustrou uma situação de cheia do rio Macaé no ano de
1998, reproduzida na Figura 37. A inundação ocorreu em uma grande área de planície
não urbanizada (acima), além de afetar o bairro Malvinas (centro), canal Virgem Santa
(esquerda) e a foz do canal do Capote (inferior).
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Figura 37 - Parte da cidade de Macaé durante a cheia de 1998.
Fonte: PRH-Macaé/Ostras, 2014 apud FGV, 2004.

No site da Defesa Civil, cita inundações em 2005 no bairro Nova Esperança e
vendaval que atingiu o bairro Lagomar.
Alguns vídeos postados na internet e em redes sociais demonstram outros eventos
ocorridos no município em março de 2019, no bairro Visconde de Araújo. Já em novembro
de 2018, com 110mm de chuva registrado pela Defesa Civil, foi relatado o
transbordamento da lagoa do Bairro Ajuda, próximo ao Centro de Convivência do Idoso,
assim como inundação no bairro Granja dos Cavaleiros, rompimento da ponte do
Trapiche (região serrana de Glicério), transtornos em outros bairros igualmente afetados
como o Nova Holanda, Morro Horizonte e Miramar. Em dezembro de 2013 ocorreu
alagamentos no bairro Centro, na rua Vereador Abreu Lima esquina com a rua Benedito
Peixoto.

Bairro Visconde de Araújo, 2019.
Fonte: Maxwell Vaz (obtidas de vídeo do Youtube)
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Bairro Sol e Mar, 2019.
Fonte: Daniel J. Paula (obtidas de vídeo do Youtube)

Bairro Granja dos Cavalheiros, 2018.
Fonte: SF Noticias (obtidas de vídeo do Youtube)

Barragem do Frade, 2018.
Fonte: Rio de Notícias (obtidas de vídeo do Youtube
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Bairro Centro, bairro Centro, na rua Ver. Abreu Lima, 2013.
Fonte: N Macedo (obtidas de vídeo do Youtube)
Figura 38 - Eventos de alagamentos e inundações.
Fonte: diversas, demonstrado acima.

Nas visitas técnicas, relatos da equipe da Prefeitura e vídeos da internet, foi
observado forte acúmulo de água superficial em várias ruas, formando verdadeiros
riachos. Essas áreas devem ser frequentemente vistoriadas antes do período chuvoso e
após as chuvas de maior intensidade, avaliando se as bocas de lobo estão limpas, se não
existem barreiras de entulhos, lixos ou resíduos de poda de árvores no caminho do
escoamento. Deve também ser atualizado o PLANCON após os grandes eventos.
5.11. PLANO DE CONTINGÊNCIA E EMERGÊNCIA
O município de Macaé possui um Plano de Contingência e Emergência
(PLANCON) elaborado anualmente pela Defesa Civil, revisado em 2019, para ser
aplicado em todo o município de Macaé. Esse plano é tão completo que consta
atendimento às situações de riscos com: deslizamentos e erosões; inundações,
alagamentos e enxurradas; tempestades; secas; epidemias e infestações; substâncias
radioativas; produtos perigosos (explosão, petróleo e derivados); incêndios e transporte
de passageiros.
O Plano de Contingência é o planejamento tático elaborado a partir de uma
determinada hipótese de desastre cuja finalidade é a de facilitar as atividades de
preparação para emergências, além de aperfeiçoar as atividades de resposta aos
desastres. Esse Plano é reavaliado e atualizado a cada ano, devendo ser divulgado a
todos os órgãos envolvidos na Defesa Civil.
As ações do PLANCON são estabelecidas por alguns processos de análise, como:
Planilha de identificação de perigos relacionados com os riscos citados na Codificação
Brasileira de Desastres (COBRADE); Análise Preliminar de Risco (APR); Matriz de
Categorização de Risco; Quadros de Alerta e Alarme; Protocolos Operacionais; Quadros
de Ação; Quadro de Atribuições das Agências participantes.
A análise de vulnerabilidade do município por bairro, feita pelo plano, está
apresentada no Quadro 3, e a identificação de pontos sensíveis no Quadro 4.
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Quadro 3 - Identificação dos bairros mais vulneráveis.
Bairros
Vulneráveis a:
Piracema, Aguas Maravilhosas, Nova Holanda, Nova
Esperança, Campo do Oeste, Centro, Cajueiros, Malvinas, Ilha
Leocádia, Novo Cavaleiros, Bairro da Glória, Riviera
Alagamento/Inundação
Fluminense, Sol y Mar, Jardim Esperança, Engenho da Praia,
Lagomar, Visconde de Araújo, Aterrado do Imburo
Sana e Glicério
Enxurrada
Ladeira do Santana, Beco de São Jorge, Jardim Vitória,
Visconde de Araújo, Campo d’Oeste, Miramar, Novo Horizonte,
Aroeira, Horto, Ajuda de Baixo, Imbetiba, Portal do Sana,
Deslizamento
Estrada do Sana, Córrego do Ouro, Frade, Glicério, Óleo,
Trapiche
Aroeira, Sana
Rolamento de matacão
Fronteira e Barra de Macaé
Ressaca, erosão costeira
Fonte: PLANCON, 2019.

Quadro 4 - Identificação de pontos sensíveis.
Bairros
Justificativa
Parque de Tubos
Base de empresas off shore
Novo Cavaleiros
Base de empresas off shore
Cabiúnas
Terminal de cargas da Petrobras
Imbetiba
Base da Petrobras
Mercado de Peixe
Fundeio de embarcações
Termoelétrica
Geração de energia
Aeroporto de Macaé
Maior fluxo de helicópteros
Estradas (BR 101, RJ 106 e RJ 168)
Grande fluxo de veículos de cargas
Fonte: PLANCON, 2019.

O PLANCON apresenta um mapa dos pontos sensíveis sujeitos à inundação e
alagamentos, reproduzido na Figura 39 e auxiliado pelos Quadro 5 e Quadro 5.

PRODUTO 3 - TOMO IV - DRENAGEM
Página: 77

Figura 39 - Mapa dos pontos sensíveis a inundações e alagamentos.
Legenda: área roxa (alagamento) e área verde (enchentes ou inundação).
Fonte: PLANCON, 2019.

Quadro 5 - Localidades sensíveis à retenção de água.
Localidades sensíveis à retenção de água
Ajuda (Piracema, Jardim Esperança e Aterrado do Imburo)
Barra de Macaé (Fronteira, Nova Holanda e Nova Esperança)
Botafogo (Malvina e rua da Felicidade)
Bairro da Glória (rua Tupinambás, rua Ana Benedita)
Imboassica (entorno da escola municipalizada de Imboassica)
Lagoa (RJ 106 em frente ao terminal rodoviário da Lagoa)
Lagomar (Engenho da Praia)
Novo Cavaleiro (ruas Saturno, Júpiter, Netuno, Urano e Vênus)
Miramar (ruas Marechal Rondom e José Batista Matos)
Parque Aeroporto (Jardim Carioca e rua 64)
Riviera (Novo Horizonte e Avenida Airton Senna)
Visconde de Araújo (Avenida Fábio Franco)
Fonte: PLANCON, 2019.

Quadro 6 - Localidades próximas a rios e canais.
Localidades próximas a rios e canais
Ilha Leocádia, Nova Esperança, Piracema, Aterrado do Imburo,
Rio Macaé
Botafogo, Malvinas, Boa Vista, Brasília, Virgem Santa, Nova
Holanda e Ilha da Caieira
Canal do Capote
Bairro da Glória e Aroeira
Canal da Virgem Santa
Virgem Santa e Botafogo
Canal Fábio Franco
Cajueiro, Visconde de Araújo, Centro e Miramar
Canal da Avenida Airton
Riviera Fluminense e Visconde de Araújo
Senna
Rio ou canal
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Rio ou canal

Localidades próximas a rios e canais

Canal Macaé Campos
Canal Jurumirim

Parque Aeroporto, Barra de Macaé, Lagomar e São José do Barreto
Cabiúnas, Ajuda e Virgem Santa
Fonte: PLANCON, 2019.

Dentro da classificação dos riscos por prioridade, do PLANCON, de todos os
eventos de desastres, os com riscos críticos são os eventos com chuvas intensa e
deslizamentos, conforme demonstrado pelo Quadro 7. Assim, ações para evitar, prevenir
e/ou mitigar efeitos de chuvas intensas (inundações e alagamentos) e deslizamento de
encostas devem ser prioridade.
Quadro 7 - Classificação dos riscos ordenados por prioridade (parte).

Fonte: PLANCON, 2019.

Os trabalhos da Defesa Civil podem ser divididos em:
➢ Período de normalidade: ações de prevenção, preparação e/ou mitigação;
➢ Período de anormalidade: ações de resposta e de assistência/reconstrução.
Para o município, existem 6 níveis (Estados) que compõe o sistema de alertas e/ou
alarmes, sendo quatro deles declarados pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa
Civil e os outros dois decretados pelo Chefe do Poder Executivo, conforme Quadro 8. O
Quadro 9 apresenta quando são acionados os estados de atenção, alerta ou emergência.
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Quadro 8 - Níveis do sistema de alerta e/ou alarmes.

Fonte: PLANCON, 2019.

Quadro 9 - Quadro de alerta para o Risco 5.

Fonte: PLANCON, 2019.

Em função da situação do risco, existem 12 protocolos operacionais, cada qual
contendo as medidas a serem tomadas, contendo a descrição do protocolo, sua
estratégia para o alarme, os responsáveis, ações, comunicação, entre outros.
5.12. SISTEMA DE ALERTA DE CHEIAS
A existência de um sistema de alerta de cheias auxilia na prevenção da população
quanto aos eventos das inundações e avisa as autoridades para ficarem alertas a
eventuais planos de emergências necessários.
Um sistema de alerta recebe as condições em tempo real de dados de chuva e
níveis de calha do rio, em pontos estratégicos, sinalizando os órgãos da municipalidade,
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autoridades competentes e população, através de mensagens via celular, e-mail e em
sites de relacionamentos.
O Instituto Estadual do Ambiente (INEA) opera um desses sistemas de alerta de
cheias, monitorando vários pontos em diversos municípios do estado do Rio de Janeiro,
inclusive o município de Macaé, no qual constam 5 locais de monitoramento,
demonstrados na Figura 40.

Figura 40 - Locais de monitoramento, do sistema de alerta de cheias do INEA.
Fonte: PRH-Macaé/Ostras, 2014.

A página eletrônica do sistema de monitoramento permite acompanhar a situação
atual, online, de cada região, mas também é possível consultar o histórico dos dados já
cadastrados (http://alertadecheias.inea.rj.gov.br/mapa.php). O parâmetro intensidade da
chuva está classificado de acordo com a Figura 41, associado a um estado de alerta
representado por cores.

Figura 41 - Estágio de alerta das chuvas e níveis de calha dos rios monitorados pelo INEA.
Fonte: PRH-Macaé/Ostras, 2014.

Além desse, a Prefeitura possui um outro sistema de monitoramento formado por 2
estações telemétricas pluviométricas localizados na sede da Defesa Civil e na região
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serrana no distrito do Frade. Os dados são enviados para uma central de telemetria, via
sistema GSM (celular), atualizados em intervalos de 15 min, e apresentados no site da
Defesa Civil. Os órgãos municipais e a população são avisados em caso de alertas.

5.13. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E FINANCEIRAS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
A Lei n.º 11.445/2007 em seu art. 29º define que “os serviços públicos de
saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada, sempre
que possível, mediante remuneração pela cobrança dos serviços”. Especificamente para
o serviço de manejo das águas pluviais urbanas, essa cobrança pode ser feita “na forma
de tributos, inclusive taxas, em conformidade com o regime de prestação do serviço ou de
suas atividades”.
Para o estudo de sustentabilidade, minimamente deve ter os valores da receita
municipal arrecado com a finalidade de obras de drenagem, e ainda, os valores das
despesas com os serviços (pessoal, equipamentos, terceirizados, etc.) para esse fim.
Com esses dados é possível verificar qual a capacidade que o município possui para
investir com recursos próprios no sistema.
Atualmente não existe qualquer forma de cobrança (tarifa) para a população
especificamente por um serviço da drenagem urbana. Por mais que o SNIS apresente
que não existe forma de cobrança pelos serviços de drenagem, sabe-se que a cobrança é
realizada pela prefeitura por ônus indireto, ou seja, pelo valor arrecado no IPTU. Não foi
possível obter a receita oriunda do IPTU através do site da Prefeitura.
Como a secretaria gestora da drenagem não possui equipe específica para essa
vertente, e o custo com maquinários e terceiros são feitos juntos com a infraestrutura civil,
fica impossibilitado o cálculo dos valores gastos com despesas.
5.14. INDICADORES FINANCEIROS, DE INFRAESTRUTURA E GESTÃO DE RISCOS
Os indicadores propiciam avaliação dos serviços prestados, do avanço ou redução
nas obras do sistema e ainda sobre a evolução da gestão financeira e de riscos. A
organização sistemática de informações permite o armazenamento de uma série histórica,
possibilitando o acompanhamento de seus resultados, portanto, tornando possível medir
avanços em um intervalo de tempo específico.
A utilização dos mesmos indicadores para vários municípios pode permitir a
comparação de diversos sistemas, avaliando a eficiência de cada região do país, e
principalmente na destinação de recursos para melhoria do sistema. Ao contrário dos
demais serviços de saneamento básico, o sistema de drenagem e manejo de águas
pluviais urbanas não possui referências históricas para se fazer um comparativo dos
indicadores técnicos, operacionais e financeiros.
Em 2016, o Sistema Nacional de Informações de Saneamento Básico (SNIS)
iniciou a coleta de dados nacionais sobre o serviço de drenagem e manejo de águas
pluviais urbanas. Atualmente fazem parte da avaliação um total de 22 indicadores, na
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área econômico-financeiro-administrativo, na infraestrutura implantada na cidade e sobre
a gestão de riscos.
O município de Macaé enviou as informações para o Ministério das Cidades,
estando presente do diagnóstico dos anos de 2017 e 2018. Isso não significa que todas
as informações foram preenchidas.
A seguir serão reproduzidos esses dados contidos no SNIS, de forma a
complementar o diagnóstico, demonstrar o banco de dados da vertente de drenagem, e
também avaliar quais itens não são atualmente geridos.
Cód
CP001
PA002
OE010
GE001
GE002
GE005
GE006
GE007
GE008
GE010
GE012

Tabela 10 - Informações do SNIS - Gestão, Regulação e Dados Gerais.
Informação
Índice
2017 / 2018
Secr. Mun. de
Secretaria ou Setor responsável
Serviços Públicos
Natureza Jurídica
Adm. Pública direta
Órgão ou entidade responsável pela Regulação dos Serviços
Área territorial total do município
1.216,85
Área urbana total, incluindo áreas isoladas
247,00
População total residente
251.631
População urbana residente
246.922
Quantidade total de unidades edificadas na área urbana
77.603
Quantidade total de domicílios urbanos
75.582
Região Hidrográfica em que se encontra o município
Atlântico Sudeste
Existe Comitê de Bacia ou se sub-bacia hidrográfica
Sim
organizado?
Fonte: SNIS, 2017 e 2018.

Unidade
km²
km²
habitantes
habitantes
unidades
domicílios
-

Tabela 11 - Informações do SNIS - Dados sobre Cobranças pelos serviços, financeiros.
Informação
Cód
Índice
Unidade
2017 / 2018
CB001

Existe cobrança de ônus indireto pelo uso ou disposição dos
serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas?

Não *

-

CB002

Quais critérios de cobrança ou de ônus indireto?

-

-

CB003
CB004
AD001
AD002
AD003

25
40
65

unidades
R$/unidade
pessoas
pessoas
pessoas

FN003

Unidades edificadas tributadas com taxa específica
Valor da taxa específica dos serviços de drenagem (tarifa)
Quantidade de pessoal próprio
Quantidade de pessoal terceirizado
Quantidade total de pessoas alocadas nos serviços
Receitas
Receita total do município

R$/ano

FN004

Formas de custeio dos serviços

2.516.000.000,00
Não existe forma de
custeio
4.000.000,00
2.000.000.000,00

R$/ano

FN005
FN008
FN009
FN012

Receita operacional
Receita não operacional
Receita total do município
Despesas
Despesa total do município

R$/ano
R$/ano
R$/ano
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Cód

Índice

Informação
2017 / 2018

Unidade

Despesas de exploração (DEX) diretas ou de custeio dos
R$/ano
serviços de drenagem
Despesa total com serviço da dívida para os serviços de
FN015
R$/ano
drenagem
FN016
Despesa total com serviços de drenagem
11.443.760,58
R$/ano
Investimentos
FN017
Desembolsos de investimentos com recursos próprios
R$/ano
FN018
Investimentos com recursos onerosos
R$/ano
FN019
Desembolsos de investimentos com recursos onerosos
R$/ano
FN020
Investimentos com recursos não onerosos
R$/ano
FN021 Desembolsos de investimentos com recursos não onerosos
R$/ano
FN022
Investimento totais contratados em drenagem
11.443.760,58
R$/ano
FN023
Desembolso total de investimentos em drenagem
11.443.760,58
R$/ano
FN024
Investimentos com recursos próprios
R$/ano
*Preenchido pela Prefeitura. Entretanto, acredita-se que exista o ônus indireto presente no cálculo do IPTU.
FN013

Fonte: SNIS, 2017 e 2018.

Como as novas obras de drenagem são geralmente efetuadas junto com a
pavimentação das vias, nesses casos a equipe da prefeitura deverá tentar desvincular o
valor específico para o sistema de drenagem urbana, a não ser que seja uma
recomposição de asfalto devido à execução da obra.
Cód
IE001
IE012
IE013
IE016
IE017
IE018
IE019
IE020
IE021
IE022
IE023
IE024

Tabela 12 - Informações do SNIS - Dados sobre as Infraestruturas.
Informação
Índice
2017 / 2018
Existe Plano Diretor de Drenagem?
Não
Existe cadastro técnico de obras lineares?
Não
Existe projeto básico, executivo ou "as built" de unidades
operacionais de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais
Sim
Urbanas?
Tipo de sistema de Drenagem Urbana
Vias urbanas
Extensão total de vias públicas urbanas
Extensão total de vias públicas urbanas implantadas no ano
de referência
Extensão total de vias públicas urbanas com pavimento e
meio-ﬁo (ou semelhante)
Extensão total de vias públicas urbanas com pavimento e
meio-ﬁo (ou semelhante) implantadas no ano de referência
Quantidade de bocas de lobo existentes
Quantidade de bocas de leão ou bocas de lobo múltiplas (duas
ou mais bocas de lobo conjugadas)
Quantidade de poços de visita (PV) existentes
Extensão total de vias públicas urbanas com redes ou canais
de águas pluviais subterrâneo

Unidade
-

Outro

-

380,0

km

-

km

238,0

km

-

km

23.670

unidades

100

unidades

17.459

unidades

148,0

km
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Cód
IE025
IE026
IE027
IE028
IE029

IE031
IE032
IE033
IE034
IE035
IE036
IE037
IE040
IE041
IE043
IE044
IE050

Cód
OP001

Índice
Extensão total de vias públicas urbanas com redes ou canais
de águas pluviais subterrâneos implantadas no ano de
referência
Existem vias públicas urbanas com canais artificiais abertos?
Existem vias públicas urbanas com soluções de drenagem
natural (faixas ou valas de infiltração)?
Extensão total de vias públicas urbanas com soluções de
drenagem natural (faixas ou valas de infiltração)
Existem estações elevatórias de águas pluviais na rede de
drenagem?
Cursos d'água em áreas urbanas
Existem cursos d’água naturais perenes dentro da zona
urbana?
Extensão total dos cursos d’água naturais perenes em áreas
urbanas
Extensão total dos cursos d’água naturais perenes com diques
em áreas urbanas
Extensão total dos cursos d’água naturais perenes
canalizados abertos em áreas urbanas
Extensão total dos cursos d’água naturais perenes
canalizados fechados em áreas urbanas
Extensão total dos cursos d’água naturais perenes com
retificação em áreas urbanas
Total dos cursos d’água naturais perenes com
desenrocamento ou rebaixamento do leito
Total dos cursos d'água naturais perenes com outro tipo de
intervenção
Existe serviço de dragagem ou desassoreamento dos cursos
d'água naturais perenes em áreas urbanas?
Existem parques lineares em áreas urbanas?

Informação
2017 / 2018

Unidade

-

km

Sim

-

Sim

-

-

km

Sim

-

Sim

-

14,37

km

2,0

km

0,0

km

3,33

km

1,33

km

-

km

-

km

Não

-

Sim (RJ-168 com
36.345 m²)

-

Extensão total de parques lineares ao longo de cursos d’água
2,0
naturais perenes
Retenção ou contenção para amortecimento de vazões de cheias
Existe algum tipo de tratamento das águas pluviais?
Não
Fonte: SNIS, 2017 e 2018.

km
-

Tabela 13 - Informações do SNIS - Dados Operacionais.
Índice
Informação 2017 / 2018
Intervenções ou
- Manutenção ou recuperação de sarjetas;
manutenções realizadas
- Limpeza de bocas de lobo e poços de visita;
no sistema, nesse ano de
- Manutenção corretiva de estações elevatórias
referência
Fonte: SNIS, 2017 e 2018.
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Cód

RI001

RI002

RI003

RI004

RI005

RI007
RI009
RI013

RI064
RI065
RI066
RI069
RI071
RI030
RI042
RI032

Tabela 14 - Informações do SNIS - Gestão de Riscos.
Informação
Índice
Unidade
2017 / 2018
Gestão de riscos nas operações de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas
Coordenação
Referente a problemas com a drenagem, quais instituições
Municipal da
existem no município
Defesa Civil
(COMDEC)
Áreas em
processos de
Quais intervenções existem a montante das áreas urbanas,
erosões severas;
com potencial de colocar em risco ou provocar interferências ?
Processo de
ocupação urbana
iniciado
Instrumentos de controle e monitoramento em funcionamento
Pluviômetro
durante o ano de referência
Quantidade de
Dados hidrológicos monitorados no município e metodologia
chuva por
de monitoramento
frequência diária
de amostragem
Existem sistemas de alertas de riscos hidrológicos
Sim
(alagamentos, enxurradas, inundações)?
Mapeamento de áreas de risco
Existe cadastro ou demarcação de marcas históricas de
inundações?
Existe mapeamento de áreas de risco de inundação dos
Não
cursos d'água urbanos?
Quantidade de domicílios sujeitos a risco de inundação
Eventos hidrológicos impactantes
Número de enxurradas na área urbana, não registradas no
S2ID
Número de alagamentos na área urbana, não registradas no
S2ID
Número de inundações na área urbana nos últimos cinco anos,
não registradas no S2ID
Quantidade de enxurradas, alagamentos e inundações nos
últimos 5 anos
Número de pessoas desabrigadas ou desalojadas na área
urbana devido a eventos hidrológicos nos últimos cinco anos,
não registradas no S2ID
Número de óbitos na área urbana devido a eventos
hidrológicos nos últimos cinco anos
Houve alojamento ou reassentamento?
Número de unidades edificadas atingidas na área urbana no
município
Fonte: SNIS, 2017 e 2018.

300

domicílios

2

enxurradas

2

alagamentos

2

inundações

6

ocorrências

10

pessoas

-

óbitos

Não

-

-

unidades

O preenchimento dos dados relatados acima restringe-se à coleta de informações,
que posteriormente são utilizados no cálculo dos indicadores, subsidiando estudos
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comparativos entre municípios (de características semelhantes) e principalmente a
avaliação da eficiência, eficácia e efetividade dos serviços prestados, de um ano para o
outro. Os indicadores selecionados pelo Ministério das Cidades estão demonstrados na
sequência, assim como as fórmulas de cálculo, resultado para o município (onde foi
possível calcular com as informações obtidas) e a unidade de medida do indicador.
Tabela 15 - Indicadores SNIS de drenagem - Dados Financeiros.
Dados Financeiros
IN001 - Participação do Pessoal Próprio Sobre o Total de Pessoal Alocado nos Serviços de
Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas
Equação

Valor obtido

unidade

(AD001 / AD003) x 100

38,5

%

IN005 - Taxa Média Praticada para os Serviços de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas
Equação

Valor obtido

unidade

FN005 / GE007

0

R$/unidade.ano

IN006 - Receita Operacional Média do Serviço por Domicílios Tributados
Equação

Valor obtido

unidade

FN005 / CB003
0
R$/ano.unidade
IN009 - Despesa Média Praticada para os Serviços de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais
Urbanas
Equação
Valor obtido
unidade
FN016/GE007

147,47

R$/ano.unidade

IN010 - Participação da Despesa Total dos Serviços de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais
Urbanas na Despesa Total do Município
Equação

Valor obtido

unidade

FN016/FN012 x 100

0,6

%

IN048 - Despesa per capita com serviços de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas
Equação
FN016/GE006 x 100

Valor obtido
46,35
Fonte: SNIS, 2017 e 2018.

unidade
R$/habitante.ano

Tabela 16 - Indicadores SNIS de drenagem - Dados de Infraestrutura.
Dados de infraestrutura
IN020 - Taxa de Cobertura de Pavimentação e Meio-Fio na Área Urbana do Município
Equação

Valor obtido

unidade

IE019/IE017 x 100

62,6

%

IN021 - Taxa de Cobertura do Sistema de Macrodrenagem na Área Urbana do Município
Equação

Valor obtido

unidade

IE024/IE017 x 100

38,9

%

IN025 - Parcela de Cursos d’Água Naturais Perenes em Área Urbana com Parques Lineares
Equação

Valor obtido

unidade

IE044/IE032 x 100

13,9

%

IN026 - Parcela de Cursos d’Água Naturais Perenes com Canalização Aberta
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Equação

Valor obtido

unidade

IE034/IE032 x 100

0,0

%

IN027 - Parcela de Cursos d’Água Naturais Perenes com Canalização Fechada
Equação

Valor obtido

unidade

IE035 / IE032 x 100

23,2

%

IN029 - Parcela de Cursos d’Água Naturais Perenes com Diques
Equação

Valor obtido

unidade

IE033 / IE032 x 100

13,9

%

IN035 - Volume de Reservação de Águas Pluviais por unidade de área urbana
Equação

Valor obtido

unidade

∑ IE058 / GE002

-

m³/Km²

IN051 - Densidade de captações de águas pluviais na área urbana
Equação
(IE021 + IE022) / GE002

Valor obtido
96
Fonte: SNIS, 2017 e 2018.

unidade
unidades/km²

Tabela 17 - Indicadores SNIS de drenagem - Dados de Gestão de Riscos.
Dados sobre Gestão de Riscos
IN040 - Parcela de Domicílios em Situação de Risco de Inundação
Equação

Valor obtido

unidade

RI013 / GE008 x 100

0,4

%

IN041 - Parcela da População Impactada por Eventos Hidrológicos
Equação

Valor obtido

unidade

(RI029 + RI067) / GE006 x
100

0,0

%

Fonte: SNIS, 2017 e 2018.

Observa-se pelas tabelas anteriores, que vários dados não foram respondidos pelo
município devido à falta de informações precisas, prejudicando a obtenção dos
respectivos indicadores, como exemplo o caso do IN041, no qual vários habitantes são
impactados devido aos eventos hidrológicos, conforme já demonstrado ao longo do
diagnóstico.
Esse fato deve ser alterado no próximo ano, devendo a prefeitura se preparar
melhor para responder o questionário, cadastrando e acompanhando o máximo de
informações possíveis, quantificando o que é gasto com a drenagem urbana e o que são
custos de pavimentação, analisando as despesas específicas de pessoal para a
drenagem, entre outros.

5.15. DOENÇAS RELACIONADAS COM ALAGAMENTOS E INUNDAÇÕES
Algumas doenças estão relacionadas com a água, podendo ser transmitidas pela
ingestão, através do contato com a água contaminada, e ainda pelo contato com vetores
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que se desenvolvem na água. Pela ingestão, causando geralmente o desenvolvimento de
diarreia, podem ser citadas: cólera, febre tifoide, poliomielite, hepatite A, amebíase,
giardíase, rotavírus, entre outras. Já devido ao contato com a água contaminada com a
pele ou mucosas humanas, mais comuns em alagamentos e inundações, algumas
doenças são a esquistossomose e leptospirose (urina de rato com a bactéria). Exemplos
de doenças que possuem vetores se desenvolvendo na água, transmitidas posteriormente
pelo mosquito/vetor contaminados, seriam a dengue, chikungunya, zika, febre amarela e
malária. Em enchentes pode haver um aumento de insetos potencialmente de risco para
essas doenças. Segundo a OMS, no mundo, mais de 1 milhão de pessoas morrem a cada
ano devido às doenças veiculadas por mosquitos.
Assim, um sistema de drenagem bem desenvolvido evita problemas de saúde
pública, além de não transportar resíduos sólidos para os cursos d’água.
Segundo as informações do DATASUS, informações de janeiro a novembro de
2019, houve apenas 1 internação relacionado às doenças apresentados anteriormente
(nesse caso devido a dengue), mas não ocorreu o óbito.
5.16. MAPAS
A seguir seguem os mapas elaborados para auxiliar no entendimento do
diagnóstico do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas.
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5.17. SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO
Objetivando demonstrar de forma sucinta o diagnóstico a respeito sobre a
drenagem e manejo de águas pluviais urbanas apontamos, de forma sistemática, as
oportunidades e as ameaças e pontos a serem melhorados identificados na elaboração
do diagnostico situacional.
Ameaças:
➢ Falta de cadastro atualizado da rede de drenagem;
➢ Escoamento superficial afetando as vias e locomoção de moradores;
➢ Problemas de erosão e deslizamentos, descritos no PLANCON;
➢ Impermeabilização dos solos pela pavimentação de vias, calçadas, telhados,
pisos e pátios;
➢ Alta velocidade do escoamento nas chuvas intensas, da zona alta (distritos) em
direção à planície (Sede);
➢ Falta de capacidade de retenção ou detenção das chuvas intensas, ocasionando
inundações nas planícies da Sede;
➢ O elevado crescimento populacional conduzirá a população para as regiões de
planícies alagadas, devendo haver limitações urbanísticas prevendo
afastamentos dos canais, assim como fiscalização imobiliária;
➢ Falta de arranjo institucional específico para a gestão de drenagem e manejo de
águas pluviais;
➢ Falta de um regulamento com procedimentos para projeto, construção, operação
e manutenção do sistema de drenagem pluvial;
➢ Inexistência de contrato anual para desassoreamento dos canais;
➢ Casos recorrentes de alagamentos e inundações dos canais e rios no distrito
Sede, com frequência anual;
➢ Falta de padronização das bocas de lobo/leão, dificultando eventuais
manutenções.
Oportunidades:
➢ Existência do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Macaé;
➢ Existência da Defesa Civil Municipal;
➢ Existência de um completo PLANCON;
➢ Canal Fábio Franco com serviço de manutenção terceirizado garantindo o
funcionamento do sistema de bombeamento assim como bombas reservas
instaladas.
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6. RELATÓRIO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL
O presente capítulo corresponde ao relatório de mobilização social das préaudiências 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 drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.
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.
Vertente
Drenagem e
Manejo das
Águas Pluviais
Urbanas

Quadro 10 - Contribuições da Pré-Audiência em Sana.
Contribuição
Diversas ruas do Distrito não possuem pavimento e redes de microdrenagem
Escoamento da água da chuva é realizado superficialmente, sem rede de
microdrenagem
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.
Vertente
Drenagem e
Manejo das
Águas Pluviais
Urbanas

Quadro 11 - Contribuições da Pré-Audiência em Frade.
Contribuição
Escoamento da água da chuva é realizado superficialmente, comprometendo o
pavimento
As mesmas máquinas que consertam as estradas da região acabam obstruindo às
galerias de drenagens dos córregos
Fonte: SERENCO.

11/03/2020
➢ Distrito: Cachoeiros de Macaé (Bicuda Grande)
➢ Horário: 18:30 horas
➢ Local: Colégio M. Tarcísio Paes de Figueiredo
➢ Participantes: 64pessoas
O quadro a seguir apresenta as contribuições recebidas durante a realização da
Pré-Audiência em Cachoeiros de Macaé (Bicuda Grande).
Quadro 12 - Contribuições da Pré-Audiência em Cachoeiros de Macaé (Bicuda Grande).
Vertente
Contribuição
Como o caminhão do lixo não passa todos os dias, parte da população acaba jogando
o lixo nos rios e córregos
A população relata que quando chove muito no Distrito, o Rio Macaé transborda e
causa alagamentos na região
A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, quando é solicitada para fazer algum
Drenagem e
reparo/manutenção de redes de drenagem, demora muito tempo
Manejo das
Águas Pluviais
População relata problemas nas pontes e encostas do Distrito, piorando a situação
Urbanas
quando chove
A água da chuva escoa superficialmente, pois em várias ruas não existe
microdrenagem
As ruas que têm galerias de água pluvial (microdrenagem) possuem poucas bocas de
lobo para drenagem da água da chuva
Fonte: SERENCO.
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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.
Vertente
Drenagem e
Manejo das
Águas Pluviais
Urbanas

Quadro 13 - Contribuições da Pré-Audiência em Glicério.
Contribuição
Parte das ruas do Distrito não possuem sistema de drenagem (microdrenagem),
ficando a água da chuva acumulada no centro do Distrito
Onde existe galerias de água pluvial, existem poucas bocas de lobo, ficando a água
parada em cima dos pavimentos
Fonte: SERENCO.

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 14 - Contribuições da Pré-Audiência em Córrego de Ouro.
Vertente
Contribuição
Quando chove forte no Distrito a população relata que existem vários pontos de
Drenagem e
enchente que inundam as residências
Manejo das
Águas Pluviais Como o caminhão do lixo não passa todos os dias, quando chove, o lixo acaba sendo
Urbanas
arrastado pelas ruas
Fonte: SERENCO.
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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
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 15 - Contribuições da Pré-Audiência na Sede Municipal.
Vertente
Contribuição
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
Gerais
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
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Vertente

Contribuição
Verificação das obras que estão sendo executadas na linha
vermelha (macrodrenagem)
Analisar outras formas de escoamento (alternativas) ao invés de
direcionar tudo para o rio Macaé (assoreado e impactado na sua
foz)
Drenagem e
Comentado que na primeira versão do PMSB não foi realizada a
Manejo das
vertente “drenagem e manejo das águas pluviais urbanas”, sendo
Águas Pluviais esta muito importante para Macaé, pelos problemas frequentes
Urbanas
que a cidade vivencia
No Bairro Malvinas existe uma ponte com uma quantidade
imensa de resíduos que impedem a passagem das águas
drenadas nos bairros do Sol y Mar e proximidades. No Canal do
Capote (aroeira) ocorre a mesma coisa, devido à falta de
manutenção
Fonte: SERENCO.
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