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APRESENTAÇÃO 

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

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

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

➢ Produto 1: Plano de Trabalho; 

➢ Produto 2: Plano de Mobilização Social; 

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

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

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

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

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

 

O presente documento corresponde ao Tomo III (Drenagem e Manejo das Águas 
Pluviais Urbanas) dos prognósticos e alternativas para universalização dos serviços de 
saneamento básico (Produto 4) 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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São objetivos e metas do Produto 4: 

1. Modelo de gestão dos serviços de saneamento básico; 

2. Definição de premissas e critérios para os cenários futuros; 

3. Projeções de demanda de serviços públicos de saneamento básico; 

4. Modelo de fiscalização e regulação dos serviços locais de saneamento básico; 

5. Estimativa das Demandas por serviços de saneamento básico para todo o 
período do PMSB; 

6. Definição de responsabilidades dos serviços de saneamento básico tratados 
no PMSB; 

7. Alternativas para o atendimento das demandas dos 4 (quatro) eixos dos 
serviços de saneamento básico para atendimento das carências existentes, de 
acordo com a Lei Federal n.º 11.445/07; 

8. Objetivos e metas pretendidas com a implantação do PMSB; 

9. Análise da viabilidade técnica e econômico-financeira da prestação dos 
serviços considerando os cenários dos objetivos, metas, programas, projetos e 
ações. 

 

Nos produtos seguintes serão elaborados os seguintes itens: 

➢ Produto 5:  

• Ações imediatas; 

• Ações prioritárias; 

• Programação das ações do PMSB; 

• Cronograma de implantação das ações estabelecidas para o PMSB; 

• Atendimento de demandas temporárias; 

• Atendimento e operação em situações críticas; 

• Planejamento de planos de riscos para garantia da segurança da água. 

 

➢ Produto 6: 

• Mecanismos para a avaliação sistemática da eficácia, eficiência e efetividade 
das ações programadas; 

• Propostas de arranjos institucionais e gerenciais; 

• Indicadores de interesse para acompanhamento das metas; 

• Critérios para avaliação dos resultados do PMSB e suas ações; 

• Estruturação local da fiscalização e da regulação no âmbito da Política de 
Saneamento Básico, bem como para acompanhamento das ações do PMSB. 
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➢ Produto 7: 

• Relatório síntese do PMSB para distribuição aos participantes representantes 
de entidades não pertencentes à administração pública; 

• Conferência (Audiência) Municipal de saneamento para apreciação do PMSB; 

• Minuta do PMSB, para a apreciação da contratante; 

• Relatório final consolidado do Plano Municipal de Saneamento Básico, 
contemplando todas as etapas e produtos desenvolvidos nos 04 (quatro) 
componentes do PMSB; 

• Proposta de anteprojeto de lei ou de minuta de decreto para aprovação do 
Plano Municipal de Saneamento Básico. 
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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 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 
n.º 12.305, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), sendo 
regulamentada pelo Decreto n.º 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 4 - TOMO III - DRENAGEM 

 Página: 14 

 

1. Estabelece a data de 31 de dezembro de 2033 para a universalização dos serviços 
de saneamento: 

• 99% da população com acesso à água potável; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• De regulação tarifária dos serviços públicos de saneamento básico; 

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

• De redução progressiva e controle da perda de água. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

A Figura 1 representa a integração dos marcos legais anteriormente referidos 
(BRASIL 1981; 1997; 1999; 2005; 2007a; 2007b; 2010a; 2010b; 2010c, 2020X), 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 abaixo 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 Gerenciamento dos Recursos Hídricos (SEGRHI). 

A região hidrográfica dos rios Macaé e das Ostras, RH VIII do ERJ, na qual o 
município de Macaé está inserido, possui como entidade delegatária das funções de 
agência de água o Consórcio 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. 

 

De acordo com o Art. 59 da Lei Estadual nº 3.239/1999, enquanto entidade 
delegatária das funções de agência de água da RH VIII, são competências do CILSJ: 

I. manter balanço atualizado da disponibilidade de recursos hídricos; 

II. manter o cadastro de usuários de recursos hídricos; 

III. efetuar, mediante delegação do outorgante, a cobrança pelo uso de recursos 
hídricos; 

IV. analisar e emitir pareceres sobre os projetos e obras a serem financiados com 
recursos gerados pela cobrança do uso dos recursos hídricos e encaminhá-
los à instituição financeira responsável pela administração desses recursos; 

V. acompanhar a administração financeira dos recursos arrecadados com a 
cobrança pelo uso de recursos hídricos; 

VI. implementar o Sistema Estadual de Informações sobre Recursos Hídricos 
(SEIR HI), em sua área de atuação; 

VII. celebrar convênios e contratar financiamentos e serviços, para desempenho 
de suas atribuições; 

VIII. elaborar a sua proposta orçamentária e submetê-la à apreciação dos 
respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica (CBHs); 

IX. promover os estudos necessários à gestão dos recursos hídricos; 

X. elaborar as propostas dos Planos de Bacia Hidrográfica (PBHs), para 
apreciação pelos respectivos CBHs; e 

XI. propor, aos respectivos CBHs: 

a) o enquadramento dos corpos de água nas classes de uso, para 
encaminhamento ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos 
(CERHI); 

b) os valores a serem cobrados pelo uso dos recursos hídricos; 

c) o plano de aplicação dos valores arrecadados com a cobrança pelo uso 
de recursos hídricos; e 

d) o rateio dos custos das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou 
coletivo. 

 

Finalizando as responsabilidades sobre os recursos hídricos, os Municípios têm 
dever constitucional de preservar o meio ambiente e, consequentemente, os recursos 



    

 

 

 
PRODUTO 4 - TOMO III - DRENAGEM 

 Página: 20 

 

hídricos. Uma forma muito importante de atuação dos municípios é com o ordenamento 
territorial, além de legislar e fiscalizar sobre o assunto. 

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

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

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

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

➢ Estabelecer os direitos e os deveres dos usuários;  

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

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

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

 

Através da análise dos Arts. 8 e 9, percebe-se a abrangência da responsabilidade 
do Município, que no caso de Macaé, possui uma Secretaria Municipal de Infraestrutura, 
que possui as seguintes atribuições, dentre outras constantes na Lei Complementar n.º 
256/2016: 

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

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

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

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

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

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

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

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

➢ Administrar o aterro sanitário; 

➢ Realizar limpeza especializada e desinfecção de áreas públicas; 

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

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

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

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

➢ Executar serviços pertinentes ao controle da qualidade da água distribuída à 
população; 

➢ 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 
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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; 

➢ 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 n.º 32.862/2003 - Dispõe sobre o Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos; 
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➢ Decreto 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 n.º 40.156/2006 - Estabelece os procedimentos técnicos e administrativos 
para a regularização dos usos da água superficial e subterrânea, bem como, para 
ação integrada de fiscalização com os prestadores de serviços de saneamento; 

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

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

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

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

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

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

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

➢ Resolução CERHI-RJ n.º 107/2013 - Aprova os novos limites das regiões 
hidrográficas do estado do Rio de Janeiro; 

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

http://www.agenersa.rj.gov.br/agenersa_site/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=106
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➢ Decreto 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 8.151/2018 - Institui o sistema de logística reversa de embalagens e 
resíduos de embalagens, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, de acordo com 
o previsto na Lei Federal n.º 12.305, de 2010 e no Decreto n.º 7.404, de 2010; 

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

 

1.2. LEIS MUNICIPAIS  

➢ Lei Orgânica do Município de Macaé; 

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

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

➢ Lei complementar n.º 028/2001 e atualizações - Imposto sobre a Propriedade 
predial e Territorial Urbana (IPTU); 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1. OBJETIVO GERAL  

Atender aos dispostos legais norteadores do setor, notadamente a Lei Federal 
n.º 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 n.º  
7.217 de 21 de junho de 2010, que regulamentou a Lei n.º  11.445/2007, no 
desenvolvimento e instituição do PMSB de Macaé (BRASIL 2007a, 2010a).  

Conforme parágrafo 2º, art. 1º do Decreto Federal n.º 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, 2020a). 

 

Conforme § 4º do Art. 19 da Lei Federal n.º 11.445/2007, os planos de saneamento 
básico deverão ser revistos periodicamente, em prazo não superior a 4 (quatro) anos, 
anteriormente à elaboração do Plano Plurianual. 

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

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

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Como objetivos específicos, destacam-se: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 



    

 

 

 
PRODUTO 4 - TOMO III - DRENAGEM 

 Página: 28 

 

3. DIRETRIZES GERAIS ADOTADAS 

O presente relatório envolve a formulação de estratégias para alcançar os objetivos, 
diretrizes e metas definidas para o Plano Municipal de Saneamento Básico, que é a 
universalização dos serviços de saneamento básico de qualidade à população, admitidas 
soluções graduais e progressivas, devendo-se prever tecnologias apropriadas à realidade 
local. 

Também consiste na análise e seleção das alternativas de intervenção visando à 
melhoria das condições sanitárias em que vivem as populações urbanas e rurais. 

Tais alternativas terão por base as carências atuais do sistema levantadas 
anteriormente na etapa de diagnóstico. Essas carências devem ser projetadas a partir da 
análise de cenários alternativos de evolução das medidas mitigadoras que possam ser 
previstas no PMSB para o horizonte de projeto, 20 anos, subdividido em metas de curto, 
médio e longo prazos: 

➢ Curto Prazo - 1 a 4 anos (2021-2024); 

➢ Médio Prazo - 5 a 8 anos (2025-2028),  

➢ Longo Prazo - 9 a 20 anos (2029-2040). 
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4. METODOLOGIA UTILIZADA 

A construção de cenários futuros é uma ferramenta importante para o planejamento 
e a tomada de decisões futuras apropriadas, ou seja, o estabelecimento de prognósticos. 
É importante ressaltar que a construção de cenários permite a integração das ações que 
atendam às questões financeiras, ambientais, sociais e tecnológicas, estabelecendo a 
percepção da evolução do presente para o futuro. 

A geração dos cenários permite antever um futuro incerto e como este futuro pode 
ser influenciado pelas decisões propostas no presente. Por isso, os cenários não são 
previsões, mas sim imagens alternativas do futuro que foram subsidiadas por um 
diagnóstico, conhecimento técnico, e demandas da comunidade expressas no processo 
construtivo do planejamento, através das consultas públicas realizadas durante a 
mobilização social da população de Macaé. 

Os estudos de cenários têm sido crescentemente utilizados na área de planejamento 
estratégico, tanto de grandes empresas quanto de governos, por oferecer um referencial 
de futuros alternativos em face dos quais decisões serão tomadas. Embora não possam 
eliminar incertezas nem definir categoricamente a trajetória futura da realidade estudada, 
as metodologias de construção de cenários contribuem para delimitar os espaços possíveis 
de evolução da realidade. 

O documento intitulado “Metodologia e Técnicas de Construção de Cenários Globais 
e Regionais” elaborado por Sérgio C. Buarque, em 2003, para o Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA), órgão vinculado ao Ministério de Planejamento, Orçamento e 
Gestão, fornece uma base teórica e fundamentos metodológicos práticos muito 
importantes, sendo utilizados como referência na construção de cenários futuros. 

Segundo este documento, na caracterização dos cenários, é possível distinguir dois 
grandes conjuntos diferenciados segundo sua qualidade: cenários exploratórios e cenário 
desejado. Os cenários exploratórios têm um conteúdo essencialmente técnico, decorrem 
de um tratamento racional das probabilidades e procuram intencionalmente excluir as 
vontades e os desejos dos formuladores no desenho e na descrição dos futuros. Trata-se 
de apreender para onde, provavelmente, estará evoluindo a realidade estudada, para que 
os decisores possam escolher o que fazer e possam se posicionar positivamente naquela 
situação. 

Já o cenário desejado deve se aproximar das aspirações do decisor em relação ao 
futuro, refletindo a melhor previsão possível. Embora se trate de ajustar o futuro aos 
desejos, para ser um cenário, a descrição deve ser plausível e viável e não apenas a 
representação de uma vontade ou de uma esperança. Desse ponto de vista, pode-se dizer 
que o cenário normativo ou desejado é uma utopia plausível, capaz de ser efetivamente 
construída e, portanto, demonstrada - técnica e logicamente - como viável. 

Os cenários exploratórios podem ter várias formas de acordo com o grau de 
importância que for conferido às latências e aos fatores de mudança que amadurecem na 
realidade, indicando maior ou menor abertura para as inflexões e descontinuidades futuras. 
Assim, podem ser diferenciados dois grandes tipos diferentes de cenários exploratórios: 1) 
extrapolativos, os quais reproduzem no futuro os comportamentos dominantes no passado; 
2) alternativos, os quais exploram os fatores de mudança que podem levar a realidades 
completamente diferentes das do passado e do presente. 
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Os cenários exploratórios alternativos ampliam as possibilidades de futuro ao 
considerarem descontinuidades e inflexões de tendências, contemplando a possibilidade e 
a probabilidade de o futuro ser completamente diferente do passado recente. Embora tais 
cenários tenham o passado como uma referência, a base deles reside nos processos em 
maturação e nas perspectivas efetivas de descontinuidades no desenho do futuro.  

Portanto, utilizando como base a metodologia de Buarque (2003), os seguintes 
cenários serão utilizados na presente revisão do PMSB: 

➢ Um cenário desejável, sem restrições, que reflete a melhor previsão possível (a sua 
descrição deve ser plausível e viável e não apenas a representação de uma vontade 
ou de uma esperança). Desse ponto de vista, pode-se dizer que o cenário normativo 
ou desejado é uma utopia plausível, capaz de ser efetivamente construída e, 
portanto, demonstrada - técnica e logicamente - como viável; 

➢ Um cenário tendencial, com os diversos atores setoriais agindo isoladamente e sem 
a implantação e/ou interferência do PMSB, correspondendo cenário exploratório 
extrapolativo; 

➢ Um cenário possível, com o PMSB agindo como instrumento indutor de ações 
planejadas e integradas entre si, correspondendo ao cenário exploratório alternativo. 

 

Portanto, foi utilizado, no presente PMSB, como base a metodologia teórica 
demonstrada anteriormente, no entanto adaptada pela consultora como forma de melhor 
atender aos objetivos do presente trabalho. A Figura 3 apresenta, de forma sucinta, a 
metodologia adotada. 

 
Figura 3 - Esquema Geral da Metodologia para a Elaboração dos Cenários. 

Fonte: SERENCO. 
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5. PROGNÓSTICO DO SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

URBANAS 

Um dos princípios fundamentais da Lei de Saneamento Básico n.º 11.445/07 é a 
disponibilidade nas cidades de serviços de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, 
adequados à saúde pública, à segurança da vida e do patrimônio público e privado. Em seu 
Artigo 3 esses serviços são definidos como: 

“(...) Conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de drenagem 
urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o 
amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas 
pluviais drenadas nas áreas urbanas.” 

 

5.1. INTRODUÇÃO 

O escoamento das águas de chuva é definido no ambiente natural pelas bacias 
hidrográficas, delimitadas pelos divisores e com concentração das águas nos talvegues 
(leitos dos rios). Os cursos de água são o resultado do equilíbrio hidráulico dos 
escoamentos das águas nos talvegues e das águas infiltradas no solo pelo escoamento 
subsuperficial. A declividade natural do terreno, o tipo de solo e sua vegetação original são 
outros fatores essenciais desse equilíbrio, pois determinam a velocidade que a chuva é 
escoada em direção ao rio. 

À medida que ocorre a urbanização e ocupação do solo pelo homem, esse equilíbrio 
é afetado. A urbanização da cidade provoca a impermeabilização do solo, ocasionada pela 
cobertura do solo pelas edificações, ruas e calçadas. Esse fato impede a infiltração da 
chuva no solo, gerando o aumento do volume de água que escoa na superfície, superando 
assim a capacidade natural de escoamento dos cursos de água, elevando o nível 
rapidamente do rio e provocando enchentes ou inundações. 

A Figura 4 apresenta os conceitos de alagamento, enchente e inundação. Essas 
definições facilitarão o entendimento de situações expostas posteriormente. 

 

Figura 4 - Representação de enchente, inundação e alagamento. 
Fonte: Defesa Civil de São Bernardo do Campo, 2011. 
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Torna-se importante destacar a classificação do escoamento das águas de chuva, 
relacionando os efeitos esperados na estrutura dos sistemas de drenagem em relação a 
cada um dos fenômenos apresentados na Figura 4. Existem sete situações que precisam 
ser esclarecidas. 

➢ 1. Os sistemas de drenagem urbana contam com dois subsistemas distintos, que 
são interdependentes: o sistema de microdrenagem que é composto por sarjetas, 
bocas de lobo e galerias de águas pluviais; e o sistema de macrodrenagem que é 
composto pelos canais naturais de escoamento das águas das bacias hidrográficas, 
os rios e grandes canais interceptores construídos para fortalecer a drenagem 
natural das bacias hidrográficas; 

➢ 2. Nas ruas com baixa declividade e principalmente nos locais com depressões no 
terreno, as águas acumulam nas épocas de chuvas. Essa situação é denominada 
de alagamento, estando mais associado a falhas na microdrenagem (Miguez et al, 
2016); 

➢ 3. Em situações normais os níveis das águas nos rios variam dentro de limites de 
cotas toleráveis nas calhas naturais dos cursos de água, sem haver 
transbordamento. Essa é uma situação normal de escoamento; 

➢ 4. Como resultado de chuvas intensas, que se repetem praticamente todos os anos, 
ocorre o aumento temporário do nível de água atingindo a cota máxima do canal. 
Essa situação é denominada de enchente; 

➢ 5. Quando ocorrem chuvas muito intensas, com ocorrências mais espaçadas, 
geralmente muito acima das médias previstas para a região, acontecem os 
transbordamentos que atingem além das imediações das margens, colocando em 
risco propriedades e a integridade das pessoas residentes nestas áreas. Essa 
situação é denominada de inundação; 

➢ 6. Além das situações anteriormente definidas acontece ainda outra mais agravante. 
Geralmente ocorrem mais espaçadas no tempo e tem como agravante vários fatores 
externos, que extrapolam a possibilidade da gestão local na bacia. São os 
fenômenos das catástrofes; 

➢ 7. Um fato relevante, que está associado às condições de escoamento das águas 
de chuva, é a ocupação das áreas ribeirinhas, em condições precárias e ilegais. 
Geralmente estas ocupações acontecem por falta de alternativas para a solução da 
habitação social. O agravante é que ocorrem simultaneamente duas situações que 
ao se associarem produzem uma terceira, e por efeito sinérgico os problemas se 
intensificam. A primeira situação é que a área ribeirinha é extremamente sensível 
ambientalmente e a segunda situação é que os invasores são habitantes, em número 
cada vez mais significativo das maiores cidades, discriminados e excluídos 
socialmente, com baixo poder aquisitivo. Assim o efeito sinérgico desta situação 
produz nestas áreas os problemas socioambientais, muito mais difíceis de serem 
solucionados, do que se as áreas fossem protegidas e a ocupação fosse impedida, 
e se houvesse um programa efetivo de oferta de alternativa para a habitação social. 
Cria-se assim, áreas urbanas, ribeirinhas socialmente e ambientalmente altamente 
vulneráveis.  
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A microdrenagem pluvial urbana é solução técnica que, bem projetada, executada e 
gerenciada, resolve os problemas de alagamento tanto em situação normal quanto nas 
enchentes. A macrodrenagem associada à microdrenagem precisa ser projetada com 
princípios norteadores fundamentais, de tal forma que juntas protejam as cidades das 
situações de inundações. 

Modernamente, está sendo proibida a retificação dos rios e seu reperfilamento, 
devido aos resultados negativos gerados por esta prática de gestão. A retificação é um 
processo no qual os rios são artificialmente modificados, sendo pelo seu aprofundamento, 
alargamento ou retirada de meandros deixando-o retilíneo. 

 Fato esse ocorrido no município de Macaé na região de planície nas décadas de 
1940 e 1980, cujas obras realizadas pelo extinto Departamento Nacional de Obras e 
Saneamento (DNOS), retificou a calha do rio Macaé (cerca de 60 km) e criou outros canais 
artificiais afluentes, visando evitar problemas ambientais, como controlar as enchentes, 
evitar a proliferação da malária e aumentar as terras secas facilitando o acesso 
populacional e a atividade agropecuária. Segundo o estudo de Assumpção e Marçal (2012) 
sobre a retificações do rio Macaé e afluentes, essa retificação redirecionou ou potencializou 
áreas de erosão e sedimentação.  

 Apesar de trazer benefícios, vários são os impactos negativos, como alterações no 
regime das descargas, no padrão do escoamento, na velocidade do fluxo, na elevação dos 
picos de descargas, aumento da carga de sedimentos, diminuição da rugosidade do leito, 
aumento da erosão e perda ou destruição de habitats naturais de mata ciliar e mangues 
(TUCCI & BERTONI, 2003). Com isso, não serão propostas soluções para implementar 
obras de macrodrenagem retificando as margens naturais dos rios ou córregos da região. 

Para as estradas vicinais ou plantações que sofrem com problema de erosão no 
meio rural, a proposta de drenagem pluvial é a recomendação de sarjetas que conduzam a 
água da chuva para um local apropriado e, em casos piores, a construção de pequenos 
tanques de detenção ou retenção. Os tanques têm a função de reter temporariamente as 
águas de chuva, reduzindo os efeitos de erosão nas ocasiões de precipitações mais 
intensas. Eles funcionarão também como retentores de materiais sólidos, carreados pelas 
enxurradas, responsáveis pelo assoreamento dos cursos d’água. Estes sistemas requerem 
manutenção periódica, principalmente com ações de limpeza de materiais assoreados e 
reparos das entradas de água. 

O Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB), no capítulo correspondente a 
avaliação político-institucional, detalha alguns aspectos particulares da gestão e prestação 
de serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas: 

“Dos quatro componentes do setor de saneamento, os serviços de drenagem e 
manejo de águas pluviais urbanas são os que apresentam maior carência de 
políticas e organização institucional. A urbanização acelerada e caótica, com a falta 
de disciplinamento do uso e ocupação do solo, inclusive das áreas de inundação 
natural dos rios urbanos, e, ainda, a falta de investimentos em drenagem das águas 
pluviais, resultou no aumento das inundações nos centros urbanos de maneira 
dramática. Também o uso do sistema de drenagem para esgotamento sanitário 
doméstico e industrial, a não existência de medidas preventivas nas áreas sujeitas 
à inundação e a predominância de uma concepção obsoleta nos projetos de 
drenagem tem contribuído para a ampliação dessa problemática.” 
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“No conjunto do País, dados da PNSB 2008 indicam que 70,5% dos municípios 
possuíam serviços de drenagem urbana, sendo que esse índice era maior nas 
Regiões Sul e Sudeste. A existência de um sistema de drenagem é fortemente 
associada ao porte da cidade. Todos os 66 municípios brasileiros com mais de 
300.000 habitantes, no ano 2000, independentemente da região em que se 
encontram, dispunham de um sistema de drenagem urbana, enquanto que, para 
municípios com até 20 mil habitantes, o índice de municípios com sistema de 
drenagem se encontrava abaixo da média nacional. Em 2008, 99,6% dos municípios 
tinham seus sistemas de drenagem administrados diretamente pelas prefeituras, 
sendo predominantemente vinculados às secretarias de obras e serviços públicos. 
Apenas 22,5% dos municípios do País declararam possuir plano diretor de 
drenagem urbana.” 

 

Tal situação descrita acima pelo PLANSAB é encontrada principalmente nos 
municípios maiores e mais antigos, que cresceram de forma acelerada sem planejamento. 
A ocupação urbana dessas cidades concentrou-se nas regiões de várzea dos rios, devido 
à necessidade de interação da população com os corpos hídricos, utilizados como fonte de 
alimento e dessedentação. O resultado da sobreposição da estrutura urbana sobre o 
ambiente natural provoca alteração no regime de escoamento das águas de chuva nas 
bacias hidrográficas, como explicado anteriormente e ilustrado pela Figura 5.  

 

Figura 5 - Efeitos da urbanização no regime dos rios. 
Fonte: Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica, 2005. 

 

Essa ilustração demonstra que a região natural (situação 1) coberta por vegetação 
e grama infiltram a água de chuva e outra pequena parcela vira escoamento superficial de 
baixa velocidade, provocando um acréscimo de vazão no rio cadenciado ao longo do 
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tempo. Quando há a urbanização e pavimentação do terreno (situação 2), a maioria da 
chuva que antes era infiltrada no solo, é agora direcionada rapidamente para o rio, ou seja, 
fazendo com que a vazão escoada seja maior durante ou logo após uma chuva intensa, em 
um curto espaço de tempo, aumentando rapidamente os níveis dos cursos d’água 
(representada pela cor azul claro, avançando na região urbanizada). O gráfico da vazão no 
rio pelo tempo demonstra esses efeitos que a urbanização provoca no regime de 
escoamento na ocorrência de chuvas intensas em área permeável (situação 1) e 
urbanizada (situação 2), evidenciando o aumento do pico de vazão em um curto espaço de 
tempo. 

Após a implantação dessa intensa urbanização, para minimizar os efeitos da 
alteração hídrica provocada, devem ser aplicadas técnicas de engenharia para solucionar 
os problemas relacionados às enchentes e inundações, não mais com o objetivo de 
aumentar a velocidade de escoamento e transferir as cheias para áreas à jusante, mas sim, 
“promover o retardamento dos escoamentos, de forma a aumentar os tempos de 
concentração e reduzir as vazões máximas; amortecer os picos e reduzir os volumes de 
enchentes por meio da retenção em reservatórios; e conter o run-off no local da 
precipitação, pela melhoria das condições de infiltração, ou ainda em tanques de 
contenção” (CANHOLI, 2014). Esta situação é compreendida na situação 3 da Figura 5, 
onde devem ser aplicada soluções estruturantes (barragem a montante, diques de 
contenção a jusante, implantação de parques com área verde, etc.) e as medidas 
denominadas não convencionais ou compensatórias (bacias de detenção/retenção, 
reservação na fonte, trincheiras de infiltração, pavimento poroso, etc). A aplicação dessas 
medidas possibilita uma redução do pico da vazão no tempo, obtendo-se um hidrograma 
(gráfico vazão pelo tempo) intermediário entre as situações 1 e 2. 

Este documento, portanto, irá propor soluções técnicas de acordo com as ameaças 
levantadas na elaboração do Diagnóstico, relembradas no decorrer do produto. 

 

5.2. MECANISMOS DE ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE POLÍTICAS, PROGRAMAS E 

PROJETOS DE SANEAMENTO BÁSICO COM OUTROS SETORES CORRELACIONADOS 

“O saneamento básico é direito social, serviço público de interesse local, medida de 
promoção à saúde e de proteção ambiental, e, ainda, ação de infraestrutura para a 
salubridade do meio urbano e da habitação” (BRASIL, 2009 p.16).  

Neste contexto, a sua promoção demanda esforços e gera resultados em vários 
níveis, envolvendo diversos setores, como áreas de saúde, habitação, meio ambiente, 
recursos hídricos e educação, propiciando um grande potencial para a melhoria da 
qualidade de vida da população.  

A Lei n.º 11.445/2007, art. 2º, inciso VI, estabelece como um dos princípios 
fundamentais da prestação dos serviços públicos de saneamento no Brasil:  

Articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, 
de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção 
da saúde e outras de relevante interesse social voltadas para a melhoria da 
qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante 
(BRASIL, 2007a).  
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A concretização desse princípio fundamental exige, portanto, a concepção e 
implementação de ações intersetoriais entre as diversas secretarias e órgãos da 
administração pública de Macaé. Segundo Brasil (2011b p. 24 e 25), enfatiza que “tal 
articulação representa grande desafio para a área de saneamento, pois, além de contar 
com as dificuldades inerentes a qualquer processo de intersetorialidade, conta ainda com 
a falta de prática de planejamento e pouca experiência em trabalhos intersetoriais”.  

Para Leite e Duarte (2005 apud Brasil, 2011b p.22), o conceito de intersetorialidade: 

Visa romper com uma visão fragmentada da ação pública, o que exige a integração 
de objetivos, metas, procedimentos de diversos órgãos governamentais, implicando 
a necessidade de mudanças de estratégias de ação, formas de destinar recursos 
públicos, estrutura organizacional e burocrática.  

 

Não existem, atualmente, em Macaé, mecanismos bem definidos de articulação e 
integração de políticas, programas e projetos de saneamento com outros setores correlatos. 
Os setores atendidos pelo saneamento básico: abastecimento de água, esgotamento 
sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas e limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos aproximam-se entre si em função das interconexões indevidas que 
geralmente ocorrem, como por exemplo, pelo lançamento de esgotos sanitários nas redes 
de drenagem pluvial ou o contrário, lançamento de águas pluviais nas redes coletoras de 
esgoto, resíduos nos córregos e poços de visita de esgoto, pela poluição difusa da lavagem 
de coberturas, pátios, sistema viário e rodoviário, entre outras, componentes da 
infraestrutura e das atividades urbanas desenvolvidas dentro da malha urbana. 

Também, os resíduos sólidos lançados individualmente nas redes de drenagem 
causando obstruções ao escoamento das águas pluviais em bocas de lobo, poços de visita, 
tubulações e galerias se apresentam com frequência.  

Por outro lado, as águas pluviais transportadas aos corpos receptores contaminadas 
por esgotos sanitários, poluição difusa e resíduos sólidos, comprometem a qualidade das 
águas das bacias hidrográficas e dos mananciais. 

A ausência de um órgão atuante, definindo os mecanismos de articulação e de 
integração entre os setores correlatos diminuem os efeitos das ações desenvolvidas, que 
são, basicamente, troca de comunicados descritivos das irregularidades observadas 
acompanhadas de solicitações para correção das irregularidades apontadas, envolvendo 
as diferentes Secretarias Municipais.   

Outro elemento de articulação e integração que pode ser considerado é a Ouvidoria 
Geral da Prefeitura de Macaé. No entanto, essas iniciativas referem-se especificamente à 
integração operacional entre as secretarias e órgãos diretamente envolvidos nas questões 
do saneamento básico. 

A falta de um órgão colegiado especializado no setor de saneamento básico faz com 
que as iniciativas existentes em cada secretaria funcionem separadamente, sem 
integração. Logo, há necessidade de se implantar tal órgão com a finalidade de articular e 
integrar as políticas, programas e projetos de saneamento básico com outros setores. 

O Decreto n° 5.790, de 25 de maio de 2006, “dispõe sobre a composição, 
estruturação, competências e funcionamento do Conselho das Cidades (ConCidades), e dá 
outras providências” (BRASIL, 2006). 
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Dentre as atribuições dadas ao Conselho das Cidades pelo decreto retro citado, 
pode-se destacar: 

Incentivar a criação, a estruturação e o fortalecimento institucional de conselhos 
afetos à política de desenvolvimento urbano nos níveis municipais, regionais, 
estaduais e do Distrito Federal (BRASIL, 2006). 

 

Esse instrumento é de suma importância para promover a articulação e integração 
setorial, necessitando a busca constante em seu aperfeiçoamento e eficiência. Para tanto 
são propostas as seguintes medidas:  

1. Criação de Grupo de Articulação e Integração ou aproveitamento de um já 
existente para revisão das políticas municipais correlatas ao saneamento 
básico (saúde, educação, desenvolvimento urbano, meio ambiente dentre 
outras);  

2. Promover a revisão da legislação municipal correlata: Plano Diretor, Plano de 
Habitação de Interesse Social, entre outros.  

3. A participação de representantes da área de saneamento nos conselhos que 
definem e acompanham a política urbana, de meio ambiente, de recursos 
hídricos e de saúde;  

4. Utilização de critérios epidemiológicos no planejamento e na execução das 
ações de saúde, meio ambiente, saneamento e recursos hídricos;  

5. Institucionalização de sistemas de informações que reúnam bases de dados 
das áreas de saúde, meio ambiente, saneamento e recursos hídricos;  

6. Desenvolvimento de mecanismos institucionalizados de cooperação ou 
parcerias na área de saúde, meio ambiente, saneamento e recursos hídricos, 
entre instituições públicas, ONGs, sindicatos e outras formas de organização 
social, principalmente através de participação em câmaras técnicas e 
conselhos existentes. 

 

A articulação e integração dos programas, projetos e ações de saneamento com as 
dos setores correlacionados devem ser encaradas como uma missão do poder executivo 
municipal. O Grupo de Articulação e Integração tem o objetivo de promover a necessária 
articulação em assuntos relacionados com o saneamento básico, devendo possuir as 
seguintes atribuições:  

I - promover a articulação e a integração de políticas, programas, projetos e ações 
em assuntos referentes ao saneamento básico;  

II - assessorar na implementação do PMSB;  

III - promover a integração de instrumentos e ferramentas de trabalho;  

IV - promover o intercâmbio de informações técnicas e gerenciais entre as 
secretarias e demais órgãos e entidades, de modo a favorecer o cumprimento da missão 
do Município nos assuntos referentes às atribuições supracitadas. 
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5.2.1. Saúde 

A Lei Federal n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições 
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, define: 

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou 
conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de 
acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo 
ainda aos seguintes princípios: 

[..] X - integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e 
saneamento básico; 

Art. 13. A articulação das políticas e programas, a cargo das comissões 
intersetoriais, abrangerá, em especial, as seguintes atividades: 

[..] II - saneamento e meio ambiente; 

Art. 15. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu 
âmbito administrativo, as seguintes atribuições: 

[..] III - acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e 
das condições ambientais; 

Art. 16. A direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete: 

[..] IV - participar da definição de normas e mecanismos de controle, com órgão 
afins, de agravo sobre o meio ambiente ou dele decorrentes, que tenham 
repercussão na saúde humana; 

Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete: 

[..] VI - colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham 
repercussão sobre a saúde humana e atuar, junto aos órgãos municipais, estaduais 
e federais competentes, para controlá-las; (BRASIL, 1990). 

 

Conforme apresentado na Caracterização Municipal, existe no site 
(http://www.datasus.gov.br) uma rede de informações que permite relacionar alguns 
indicadores de saúde com os de saneamento básico, embora seja de conhecimento de 
todos que a falta de acesso aos sistemas de abastecimento de água, esgotamento 
sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas e limpeza urbana e manejo dos 
resíduos sólidos, esteja diretamente relacionada com a proliferação de doenças. 

A melhora dos serviços de saneamento está diretamente relacionada com a 
promoção da saúde e a qualidade de vida da população, quando relacionados com as 
doenças de veiculação hídrica. Estudos divulgados pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS) apontam que para U$ 1,00 gasto em saneamento há a correspondente redução em 
cerca de U$ 4,00 em gastos com Saúde Pública (OMS, 2014). 

A proteção à saúde é colocada invariavelmente como uma das consequências 
benéficas do saneamento, porém a comprovação epidemiológica dessa relação é, no 
entanto, de difícil verificação devido ao grande número de variáveis intervenientes no 
processo de determinação das doenças. 

A água contém sais dissolvidos, partículas em suspensão e microrganismos que 
podem provocar doenças, dependendo das suas concentrações. O tratamento correto e a 
desinfecção da água eliminam estes problemas. O contato da pele com o esgoto a céu 
aberto, a proximidade de fossas negras com poços rasos de água, lixo espalhado disposto 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#cfart198
http://www.datasus.gov.br/
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na rua de qualquer forma e a água da chuva acumulada são exemplos corriqueiros do 
envolvimento do saneamento com a saúde pública. 

As doenças transmitidas pela água pertencem ao grupo das Doenças Infecciosas e 
Parasitárias (DIP). Geralmente, a água contaminada provoca doenças infecciosas 
intestinais caracterizadas pelas diarreias. O contato com o esgoto não tratado pode 
provocar doenças como a febre tifoide, febre paratifoide, cólera, hepatite A, amebíase, 
giardíase, leptospirose, poliomielite, diarreia por vírus, entre outras. 

No Brasil, em janeiro do ano corrente (2020), as DIP representavam 6,43% e no 
estado do Rio de Janeiro 7,25%. No município de Macaé, conforme a Tabela 1, o percentual 
encontra-se inferior, quando comparado com o estado de Rio de Janeiro e o Brasil. 

Tabela 1 - Dados sobre a DIP por local de internação - Macaé - Rio de Janeiro - Brasil, 2020. 

Descrição Macaé Rio de Janeiro Brasil 

Algumas doenças infecciosas e parasitárias 42 3.972 55.638 

Total de internações 1.078 54.805 865.643 

Algumas doenças infecciosas e parasitárias/ 
Total de internações 

3,90% 7,25% 6,43% 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), 2020. 
 

Na Tabela 2 pode ser observado que ocorreram oscilações no período de 2013 a 
2020 referente as internações por DIP. 

Tabela 2 - Dados sobre a DIP - Macaé - 2013-2020 (mês: janeiro). 

Descrição 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Algumas doenças infecciosas e 
parasitárias 

22 35 34 25 33 35 47 42 

Total de internações 564 717 733 712 842 1.040 1.006 1.078 

Algumas doenças infecciosas e 
parasitárias/ Total de internações 

3,90% 4,88% 4,64% 3,51% 3,92% 3,37% 4,67% 3,90% 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), 2013 a 2020. 

 

Por meio da Tabela 4, pode-se verificar que 54,51% das DIP podem estar 
relacionadas à falta de infraestrutura de saneamento básico como: diarreia, doenças 
bacterianas, infecciosas intestinais, virais e outras doenças e infecciosas e parasitárias. 
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Tabela 3 - Dados sobre a DIP - Macaé, 2020. 

Descrição 
Outras 

doenças 
bacterianas 

Diarreia e  
gastroenterite  

origem  
infecc prem 

Outras 
doenças  

infecciosas 
 e parasitárias 

Outras 
doenças  

infecciosas 
 intestinais 

Outras 
doenças 

virais 
Total 

Alguns grupos de doenças 
infecciosas e parasitárias 

12 3 0 1 1 17 

Percentual de participação 
de alguns grupos de 

doenças infecciosas e 
parasitárias/  

Total de doenças 
infecciosas e parasitárias 

28,57% 7,14% 0,00% 2,38% 2,38% 40,48% 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), 2020. 

 

A Figura 6 apresenta os óbitos segundo causa de 2019 em Macaé, demonstrando 
que ocorreram 137 óbitos devido às doenças infecciosas e parasitárias. 

  
Figura 6 - Óbito por Ocorrência por Capítulo em Macaé (CID10) - 2019. 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), 2020. 

 

Há correlação entre as DIP e a falta de saneamento, conforme pode ser visto no 
artigo de Denise Kronemberger denominado “Análise dos impactos na saúde e no SUS 
decorrentes de agravos relacionados a um esgotamento sanitário inadequado dos 100 
maiores municípios brasileiros no período 2008-2011”. A conclusão a que esse artigo 
chegou foi a seguinte: 

Os resultados do estudo mostraram que há uma relação entre abrangência do 
serviço de esgotamento sanitário e número de internações por diarreia, embora 
outros fatores, como a disponibilidade de água potável, intoxicação alimentar, 
higiene inadequada, escolaridade da mãe também sejam importantes na ocorrência 
dos casos de diarreia. Geralmente quanto maior a abrangência dos serviços, menor 
a ocorrência de internações por diarreias. Algumas cidades fogem a esta tendência. 
Isto pode ser decorrência, entre outras razões, da qualidade da informação e da 
existência de outros fatores, anteriormente mencionados, que também controlam as 
taxas de internação ou de mortalidade por diarreias. 
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Da mesma forma, o Instituto Trata Brasil analisou dados das 100 maiores cidades 
do Brasil, com foco nas 10 melhores do seu Ranking, assim como as 10 piores, chegando 
na seguinte conclusão: 

A análise estatística realizada nesse estudo possibilitou relacionar os índices de 
cobertura de saneamento básico (abastecimento de água e coleta e tratamento dos 
esgotos) com doenças diarreicas, dengue e leptospirose, e sugerem uma forte 
ligação entre altas coberturas de saneamento básico adequado e baixos índices 
dessas doenças. Da mesma forma, observou-se que baixos índices de saneamento, 
principalmente os que se referem ao esgotamento sanitário, estão fortemente 
associados àqueles municípios com maiores índices epidemiológicos e de 
morbidade, internações, casos confirmados e maior número de dias de 
permanência hospitalar pelas doenças investigadas.  

 

Percebe-se, portanto, que a presença de serviços adequados de saneamento 
interfere diretamente no número de internações, mas que outros fatores também interferem, 
fazendo com que não se possa afirmar que todos os 137 óbitos citados anteriormente 
ocorridos em Macaé foram decorrentes da falta ou problemas de saneamento básico. 

Desta forma, o presente PMSB propõe a criação de um banco de dados, alimentado 
pela SEMASA e pela Secretaria Municipal de Saúde, que possibilite o cruzamento entre o 
n° de casos de DIP e o nível de implementação do PMSB, fornecendo subsídio para a 
tomada de decisão. 

Segundo dados do IBGE (2016), registrou que as internações devido a diarreias são 
de 0,2 por 1.000 habitantes.  

A Figura 7, apresenta a evolução - série histórica segundo o IBGE, da mortalidade 
infantil no período de 2006 a 2017, para o município de Macaé. 

 
Figura 7 - Óbitos (Unidade: óbitos) Macaé. 

Fonte: IBGE, 2006 a 2017. 
 

A CEDAE é a responsável pelo serviço público de abastecimento de água da Sede, 
atendendo cerca de 80% da população urbana. A SEMASA é a responsável pelo 
atendimento nos distritos e localidades. Quanto à qualidade da água distribuída, esta é 
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satisfatória, com alguns resultados fora do padrão de potabilidade segundo o Sistema 
Nacional de Informações Sobre Saneamento (SNIS). Para o restante da população, 
principalmente da área rural, o abastecimento é feito por soluções individuais por meio de 
poços. 

Desta forma, a ampliação do atendimento com o sistema público de abastecimento 
de água é uma forma de promoção da saúde, já que será garantida água potável para a 
população. Esta ampliação deverá acontecer na Sede, assim como novas localidades 
deverão receber sistemas coletivos de abastecimento de água.   

No tocante ao sistema de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, dentre os 
principais desafios está a limpeza, manutenção e conservação das galerias de drenagem 
existentes, com o objetivo de minimizar a proliferação de vetores de doenças como 
roedores, insetos, etc. Assim como a manutenção dos rios e córregos que cruzam a cidade. 

Em casos emergenciais (enchentes e inundações), os primeiros sintomas dos efeitos 
deletérios sobre a saúde devido à proliferação de doenças de origem hídrica podem surtir 
em até trinta dias após a ocorrência do evento. Esta situação não é devidamente associada 
ao evento, com isso não registrado com seu gerador. Como vários canais e córregos 
cruzam as regiões urbanizadas, e ainda, existem casos de alagamento e inundações 
recorrentes, esse risco de ocorrência é considerável. 

Outro aspecto importante para prevenção dos riscos à saúde humana é a qualidade 
das águas presentes no sistema de drenagem do município. Em visitas técnicas foram 
observadas ou informada sobre a existência de ligações das fossas sépticas nas galerias 
de drenagem e lançamento do esgoto doméstico nos canais e córregos, fato que agrava a 
proliferação de doenças e aumenta a manutenção do sistema devido ao depósito de sólidos 
nas galerias. Esse problema será drasticamente reduzido à medida que as obras de redes 
coletoras de esgoto avancem. 

Com relação ao sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, cada vez 
mais é relacionado casos de doenças com a ausência ou deficiência na prestação deste 
serviço. Quando este serviço não é prestado adequadamente, ou quando a população não 
está consciente das práticas adequadas para descarte, a influência nas doenças é 
observada de forma indireta, principalmente considerando a relação resíduos-vetores-
população. 

 A deficiência na prestação dos serviços de limpeza pública leva a população a 
procurar uma maneira de se livrar dos resíduos sólidos colocando-os em rios, terrenos 
baldios, entre outros, os quais tendem a atrair vetores. O mesmo ocorre com o déficit de 
tratamento e/ou disposição final. A falta de coleta e da disposição final adequada dos 
resíduos sólidos favorece a proliferação, por exemplo, de ratos, aves (urubus e garças), 
suínos, cachorros e gatos, destacadamente no local de disposição final. Sendo assim, 
existe a possibilidade de que os casos de cisticercose, leptospirose, teníase, toxoplasmose 
e triquinose estejam associadas a proliferação destes.  

 Importante ressaltar que o município de Macaé sofre constantemente com as cheias 
e alagamentos nos períodos chuvosos, o que é um agravante para o risco de contaminação 
das doenças supracitadas, influenciadas diretamente pelo descarte irregular de resíduos, 
principalmente os que são carreados para as bocas de lobo devido ao descarte irregular. 
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 Outro ponto de atenção compreende a necessidade de minimização dos pontos de 
descarte irregular de resíduos, também conhecidos como pontos viciados, os quais 
promovem o acúmulo de resíduos de forma irregular proporcionando condições para a 
proliferação de micro e macro vetores transmissores de doenças. 

 Impactos causados pelo manejo inadequado de resíduos especiais e resíduos 
sujeitos a logística reversa, potencializam consequências graves a saúde humana, visto a 
sua constituição, onde em grande parte contém substâncias perigosas e nocivas.  

 Assim, ações relativas aos resíduos de responsabilidade privada dos geradores ou 
de responsabilidade compartilhada, devem ter uma maior articulação entre as instituições 
públicas e privadas para seu adequado gerenciamento, bem como maior interação da 
sociedade especialmente para o caso dos resíduos sujeitos a logística reversa. 

A promoção da saúde também é evidenciada ao melhorar os índices de renda, 
considerando que famílias que têm acesso à maior renda, possuem maiores condições de 
cuidarem de seus filhos de maneira adequada, promovendo os hábitos de higiene e saúde 
necessárias, reduzindo inclusive a taxa de mortalidade infantil. 

A área de saúde vem desenvolvendo diversas atividades relevantes para a área de 
saneamento, como por exemplo, a criação, pelo Ministério da Saúde, da Secretaria de 
Vigilância em Saúde, que regulamentou o Subsistema Nacional de Vigilância Ambiental 
(SINVSA), extremamente importante para respaldar as ações de planejamento da área de 
saneamento. Entre as ações de vigilância, a de maior interesse para a área de saneamento 
refere-se à qualidade da água para consumo humano.  

É competência do Ministério da Saúde estabelecer normas e padrões para a 
qualidade da água de consumo humano. O mecanismo legal mais recente que regula essa 
questão é a Portaria de Consolidação n.º 5/2017, do Ministério da Saúde. Assim, cabe às 
Secretarias Municipais de Saúde implementar a vigilância da qualidade da água de 
consumo humano. Para tanto, as secretarias, com recursos da Programação Pactuada, 
vêm sendo estruturadas para realizar a capacitação de pessoal; o cadastramento de 
sistemas de abastecimento de água; a montagem de laboratórios de análises de água; a 
realização de coletas e análises de amostras de água de consumo humano; a alimentação 
do Sistema de Informação da Qualidade da Água de Consumo Humano (SISAGUA), que 
também recebe informações do controle da qualidade da água realizado pelos prestadores 
dos serviços. Tal sistema possibilita a identificação, via indicadores produzidos, de áreas 
de risco, para fins de selecionar as ações mais relevantes e priorizar investimentos no 
campo da qualidade da água de consumo humano. 

As propostas apresentadas no presente PMSB visam eliminar os problemas 
existentes e garantir a qualidade dos serviços de saneamento, contribuindo para a saúde 
da população e, consequentemente, a diminuição dos gastos com o sistema público de 
saúde. 

As propostas apresentadas no presente PMSB visam eliminar os problemas 
existentes e garantir a qualidade dos serviços de saneamento, contribuindo para a saúde 
da população e, consequentemente, a diminuição dos gastos com o sistema público de 
saúde. A seguir constam mais algumas propostas: 

➢ Otimização dos mecanismos de articulação setorial e governamental, 
evitando-se, na medida do possível, a criação de novas comissões ou órgãos 
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oficiais, mas fazendo as diferentes parcelas da sociedade terem efetiva 
participação nas existentes; 

➢ Criação de mecanismos de articulação entre as câmaras técnicas setoriais 
dos conselhos de saúde e de meio ambiente, outros conselhos e outros 
setores governamentais pertinentes, no sentido de uma maior integração 
interinstitucional, como por exemplo reuniões conjuntas, criação de pautas 
conjuntas, discussão de temas elencados em conjunto, etc; 

➢ Estímulo à participação social nos conselhos e órgãos colegiados existentes 
por meio de entidades da sociedade, em suas diversas modalidades, 
garantindo-se a perenidade dessa participação e objetivando a 
implementação do controle social nas áreas de saúde e ambiente. Esse 
estímulo dever-se-á processar, entre outras formas, a partir da garantia de 
acesso ao conhecimento e informação sobre os temas em discussão, de 
modo ágil, continuo e adequado às necessidades e características dos 
diferentes usuários; 

➢ Adoção ou valorização de práticas de intersetorialidade e interdisciplinaridade 
na elaboração da normatização técnica, incorporando experiências e 
conhecimentos gerados nas ações de vigilância da saúde; 

➢ Utilização de critérios epidemiológicos no planejamento das ações de saúde 
e ambiente; 

➢ Incremento, no âmbito do SUS, das práticas de atenção integral a saúde, 
valorizando as ações de cunho preventivo; 

➢ Fortalecimento das ações de vigilância da saúde, através da ampliação de 
seu espectro conceitual, incorporando conceitos da área ambiental e da 
saúde do trabalhador. A coleta e a análise de informações devem incluir 
aspectos referentes a saneamento, meio ambiente, uso e ocupação do solo, 
recursos hídricos, assim como informações relativas aos riscos gerados por 
processos de trabalho, potencialmente capazes de causar danos à saúde dos 
trabalhadores e da população em geral; 

➢ Duas das principais diretrizes a serem efetivadas pela vigilância sanitária 
devem ser o desenvolvimento de campanhas de educação sanitária e o 
fortalecimento do setor de vigilância sanitária enquanto órgão fiscalizador, de 
forma a garantir que a água consumida pela população (inclusive da área 
rural) esteja adequada do ponto de vista de saúde pública; 

➢ Ampliação e reformulação, no que se fizer necessário, dos sistemas de 
Informação em saúde e ambiente, tomando-os capazes de atender às 
necessidades de planejamento, gestão e avaliação das ações; 

➢ Revisão crítica dos indicadores de bem-estar e de qualidade de vida, 
elaborados e divulgados pelos órgãos oficiais, nacionais e internacionais, 
responsáveis pelas estatísticas, tomando-os suscetíveis de avaliar o grau de 
sustentabilidade do desenvolvimento; 

➢ Aprimoramento dos indicadores ambientais e de saúde, com vistas a torná-
los adequados a identificação de riscos de deterioração ambiental 
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decorrentes de atividades humanas e de fenômenos naturais, inclusive no 
ambiente de trabalho; 

➢ Reformulação dos indicadores de mortalidade, tomando-os mais adequados 
para a avaliação de impactos ambientais; 

➢ Desenvolvimento, no âmbito do SUS, de um sistema de notificação dos 
agravos a saúde que inclua aqueles relacionados ao meio ambiente, a 
exemplo de intoxicações e de doenças respiratórias; 

➢ Desenvolvimento de indicadores de impacto a saúde relacionados aos efeitos 
da reprodução humana, tais como baixo peso ao nascer e más formações 
congênitas, possivelmente decorrentes de fatores ambientais adversos, 
incluindo aqueles gerados ou presentes nos ambientes de trabalho; 

➢ Aquisição de equipamentos, com respectiva garantia de manutenção, para os 
laboratórios de Saúde Pública, com a devida incorporação de procedimentos 
de tecnologia adequada, de forma a ampliar e garantir sua capacidade e 
efetividade nos processos de análise e diagnóstico de impactos sobre a 
saúde, decorrentes de situações ambientais adversas; 

➢ Acompanhamento do processo de revisão dos códigos de saúde estaduais e 
municipais, contemplando as especificidades das áreas de ambiente e de 
saúde do trabalhador, cuidando para que não haja compartimentalização 
conceitual e operacional dentro do próprio sistema de saúde; 

➢ Apoio ao desenvolvimento de pesquisas sobre indicadores de custo/benefício 
social e ambiental a serem utilizados no processo decisório e na 
implementação de políticas de saúde, meio ambiente, saneamento e recursos 
hídricos; 

➢ Promoção do estreitamento das relações entre as áreas de saúde, meio 
ambiente, saneamento e recursos hídricos com o Ministério Público, 
subsidiando ou favorecendo a atuação deste, por meio das ações civis 
públicas, destinadas a prevenir ou a corrigir danos provocados ao ambiente 
ou a saúde dos trabalhadores e da população em geral. 

 

5.2.2. Habitação 

O Estatuto das Cidades (Lei Federal n.º 10.257/2001), que estabelece diretrizes 
gerais da política urbana, embora não trate especificamente sobre a integração de ações e 
políticas públicas, para fins de ordenamento do desenvolvimento das funções sociais da 
cidade e da propriedade urbana, estabelece entre outras diretrizes gerais: 

Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 
funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes 
gerais: 

I - garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra 
urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte 
e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações 
(BRASIL, 2001). 
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Para o planejamento habitacional de Macaé, é necessário haver uma integração com 
as propostas de universalização das quatro vertentes do saneamento básico. Deve haver 
completa integração entre o Plano Diretor e o PMSB, de forma a ordenar o crescimento do 
Município de acordo com as diversas restrições existentes, entre elas a necessidade de 
atendimento referente às 4 vertentes do saneamento. 

Todo o sistema de água é adaptado em função da ocupação do solo pela população 
e sua densidade. As regiões mais adensadas e verticalizadas necessitam de maiores 
tubulações de transporte de água e maiores reservatórios enquanto que, nas regiões 
menos adensadas, a necessidade é menor. Já o custo com transporte da água é 
proporcional à distância entre a moradia e a captação/tratamento da água. 

A projeção populacional elaborada no PMSB, apresentada no Produto 3 (Tomo I), 
utilizou métodos já consagrados (foram considerados 7 diferentes métodos, entre 
matemáticos e com a utilização da ferramenta linha de tendência, sendo escolhida a curva 
mais aderente aos dados históricos e às taxas de crescimento apresentadas, utilizando 
dados oficiais do IBGE) e conhecimento da realidade demográfica e social da área em foco, 
sendo que esta projeção populacional permitirá o planejamento da ampliação da 
infraestrutura.  

O ideal é que os novos empreendimentos somente sejam liberados para a 
construção caso tenham sido previamente aprovados pelo responsável dos sistemas de 
água e esgoto. Atualmente, a concessão do Habite-se, de responsabilidade da Secretaria 
Adjunta de Obras, é feita somente após o aceite das concessionárias de serviços públicos, 
em função do tipo de obra.  

O Habite-se autoriza o início da utilização efetiva, ou seja, após a construção, e 
comprova que o imóvel foi construído seguindo as exigências (legislação e projeto). Com a 
obtenção do Habite-se se conclui que o imóvel está regularizado, seguindo as exigências. 

Desta forma percebe-se que, para os imóveis novos, a legislação atual garante que 
estes se enquadram na legislação quanto ao fornecimento de água e ao tratamento de 
esgoto, já que, caso não exista possibilidade de atendimento por sistemas públicos, os 
métodos alternativos devem ser devidamente projetados e, na obtenção do Habite-se, é 
feita a verificação se foram executados em conformidade com o projeto.  

Assim, os exemplos descritos acima exemplificam que as questões habitacionais 
estão estritamente relacionadas com o sistema de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário, sendo que, em muitos casos, os sistemas é que se adaptam ao avanço 
populacional, muitas vezes desordenado e não planejado. 

Para o setor de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, o crescimento urbano 
mal planejado é um dos principais fatores que determina o surgimento dos problemas de 
drenagem pluvial. Neste contexto, medidas não-estruturais são fundamentais para a 
organização e direcionamento das ações de planejamento urbano, como: controle do uso 
e ocupação do solo no Plano Diretor do Município, reformulação do sistema de gestão, 
criação de parques lineares ao longo das várzeas e córregos, entre outros. 

Para regiões já consolidadas no entorno dos corpos hídricos, a retirada das pessoas 
ou as ações estruturais são soluções viáveis, porém mais onerosas. Em alguns casos mais 
críticos é necessário que famílias sejam desalojadas de áreas de risco e, para isso, devem 
existir planos para implantação de novas áreas residenciais para absorver esta demanda. 
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A falta de fiscalização frequente para a ocupação dessas regiões é que permite a ocupação 
irregular desses espaços. 

A melhor integração das políticas deve ser entre o Plano Diretor e o Plano de 
Habitação de Interesse Social, de forma que todos estejam correlacionados e coerentes 
com o PMSB. O Plano Diretor define as áreas que não devem ser ocupadas para a 
preservação das características naturais no entorno dos corpos hídricos. Além disso, 
quando da elaboração do Plano Local de Habitação e Interesse Social, as áreas de risco já 
existentes no município deverão ser consideradas, propondo a realocação de famílias para 
localidades que garantam maior segurança contra eventos adversos como deslizamentos 
e inundações. 

O município de Macaé possui uma quantidade significativa da população alocada 
próxima de canais e córregos, com pouca ou nenhuma mata ciliar preservada. Segundo 
dados fornecidos em 2018 pelo SNIS, existem apenas 300 domicílios sujeitos à inundação, 
quando que a realidade desse número é bem superior. Sobrepondo os setores censitários 
e as áreas de inundação apresentadas no diagnóstico, chega-se a uma estimativa de quase 
4.000 domicílios sujeitos à inundação. 

Com relação aos resíduos sólidos, de acordo com os dados fornecidos em 2014 pelo 
SNIS (último ano de referência com informações de Macaé), 98% da população era 
atendida pelo sistema de coleta convencional. Atualmente, a prefeitura de Macaé informa 
que 100% da população é atendida pelo sistema de coleta convencional.  

Embora a cobertura do serviço seja satisfatória, é necessário um planejamento de 
alternativas para coleta dos resíduos em condições de acesso limitadas devido a existência 
de vias estreitas ou muito íngremes. 

Conclui-se, portanto, que para o planejamento habitacional de Macaé, é necessário 
haver uma integração com as propostas de universalização das quatro vertentes do 
saneamento básico. 

 

5.2.3. Meio Ambiente 

Assim como os setores de saúde e habitação, os sistemas de saneamento estão 
diretamente ligados com as características ambientais de Macaé. 

Alguns problemas vêm se agravando ao longo dos anos pela ocupação territorial 
elevada e desordenada, acarretando graves conflitos ambientais quanto à ocupação do 
solo e ao uso de recursos hídricos. A existência de habitações em Áreas de Preservação 
Permanente (APPs) ou Áreas de Interesse para Proteção e Recuperação de Mananciais 
(AIPMs) causam sérios impactos na qualidade e quantidade das águas superficiais e 
subterrâneas, devendo ser fiscalizadas constantemente pelo Poder Público. Assim como 
os lançamentos irregulares de esgoto nas galerias de águas pluviais, ou diretamente nos 
rios e córregos.  

As habitações situadas em áreas de APP que estão em desacordo com a legislação 
do novo código florestal (Lei Federal n° 12.651/2012) merecem atenção e, 
consequentemente, estudos para regularização (BRASIL, 2012). 
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Quanto à fiscalização das AIPMs, o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) coordena 
um programa de proteção e recuperação de mananciais no Estado do Rio de Janeiro 
denominado Pacto Pelas Águas, que promove e apoia iniciativas para a proteção e 
recuperação do meio ambiente e dos recursos hídricos em áreas de interesse para a 
proteção e recuperação de mananciais de abastecimento público, conforme consta com 
mais detalhes no item sobre os mananciais do diagnóstico do presente PMSB. 

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

Quanto ao lançamento de esgoto nos cursos d’água, mesmo quando devidamente 
tratado, este traz consequências ao meio ambiente, exigindo que o corpo hídrico dilua este 
efluente, sem que suas características naturais sejam prejudicadas, de preferência, 
fenômeno conhecido como autodepuração que, resumidamente, é a recuperação de um 
curso d’água, quando é lançado algum efluente que altere suas características, por meio 
de mecanismos puramente naturais.  

Uma condicionante em Macaé é a necessidade de tratamento terciário em algumas 
unidades, como ocorre nas Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) instaladas nos 
distritos (Sana e Glicério) e na Sede (ETE Mutum e ETE Centro).   

O sistema de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas pode apresentar 
soluções que visam a conservação das características ambientais do local, consideradas 
como medidas não-estruturais, mas que auxiliam na minimização dos problemas 
relacionados às chuvas intensas. Qualquer ação no sentido de manutenção de mata ciliar, 
preservação de áreas de proteção, não retificação, retenção de águas de chuva e limpeza 
de resíduos estará corroborando com as políticas de melhoria do meio ambiente. 

A melhor integração para proteção, recuperação e melhorias das condições do meio 
ambiente se dá através de programas educacionais, de fiscalização das áreas de 
preservação, de fiscalização dos lançamentos de esgoto e da proteção dos mananciais. 

No tocante ao manejo dos resíduos sólidos de Macaé, as práticas de disposição 
inadequada de resíduos em áreas públicas e privadas resultam em outro contingente de 
potenciais impactos negativos.  

O impacto ao meio ambiente com maior relevância são as antigas áreas de 
disposição de resíduos, como a área de Águas Maravilhosas que abrigava o antigo lixão e 
o Aterro de Cabiúnas. Hoje, ambas as áreas são passivos ambientais do município. O 
Aterro de Cabiúnas, que está desativado, encontra-se em uma área com acesso restrito. 
Embora devidamente cercada, ainda oferece risco principalmente devido a geração de 
chorume que ainda é constante. A área de Águas Maravilhosas apresenta um risco maior 
de impacto pois atualmente abriga uma comunidade vivendo sobre o antigo maciço, 
oferecendo não apenas risco ao meio ambiente como a saúde pública dos que ali habitam. 
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Com relação aos pequenos pontos de descarte irregulares distribuídos no município, 
embora muitas vezes tenha menor proporção quanto as potencialidades de alteração e 
contaminação do ambiente, proporcionam dificuldades imensas para seu gerenciamento. 

A Figura 8 apresenta um mapa elaborado no Plano de Recursos Hídricos da Região 
Hidrográfica Macaé e das Ostras (PRH-Macaé/Ostras), demonstrando as Unidades de 
Conservação na Região Hidrográfica VIII. 
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Figura 8 - Unidades de Conservação na Região Hidrográfica VIII 
Fonte: PRH Macaé/Ostras, 2014.  



    

 

 

 
PRODUTO 4 - TOMO III - DRENAGEM 

 Página: 51 

 

A seguir constam mais algumas propostas: 

➢ Criação de mecanismos de articulação entre as câmaras técnicas setoriais 
dos conselhos de saúde e de meio ambiente, no sentido de uma maior 
integração institucional; 

➢ Ampliação da capacidade técnica e analítica dos órgãos estaduais, de modo 
a viabilizar a elaboração dos estudos ambientais, com a plena incorporação 
da variável saúde, garantindo-se os recursos necessários e a autonomia 
institucional para tal fim; 

➢ Envolvimento dos conselhos de saúde e do sistema operacional de saúde nos 
processos de licenciamento ambiental, capacitando-os para a função; 

➢ Promoção de uma maior integração entre a epidemiologia e a toxicologia, 
harmonizando a linguagem e otimizando os estudos de avaliação de impacto 
sobre a saúde; 

➢ Elaboração de um conjunto de orientações de caráter metodológico para o 
desenvolvimento do tema saúde nos estudos de impacto ambiental, a serem 
elaborados de forma articulada entre os Ministérios da Saúde e o do Meio 
Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal. Aperfeiçoamento 
metodológico que envolve aspectos de diagnóstico, de avaliação de impacto 
e de proposição de medidas mitigadoras, como também estratégias de 
acompanhamento e monitoramento, e as eventuais medidas corretivas de 
controle; 

➢ Fortalecimento das medidas de controle e fiscalização dos empreendimentos 
após o licenciamento ambiental, envolvendo o judiciário, o Ministério Público 
e a sociedade; 

➢ Normatização do sistema de notificação ambulatorial de agravos à saúde que 
podem originar-se dos efeitos da poluição; 

➢ Aprimoramento dos indicadores de saúde, sanitários e ambientais, com vistas 
a torná-los aptos a identificar processos de agravo a saúde e a avaliar o 
potencial de risco, resultante de fatores de deterioração ambiental, incluindo 
a do ambiente de trabalho; 

➢ Inclusão, como elemento fundamental nas políticas, programas e projetos de 
desenvolvimento e de administração da qualidade ambiental, de estratégias 
e medidas de redução de poluentes na fonte ou de substituição de processos, 
em oposição a adoção de medidas de controle da poluição voltadas a ponta 
final do processo produtivo; 

➢ Estímulo tecnológico e fiscal ao uso e tecnologias limpas; 

➢ Emprego de recursos oriundos da aplicação dos princípios poluidor-pagador 
e usuário-pagador em ações de monitoramento e controle ambiental; 

➢ Compensação dos custos sociais decorrentes dos projetos de 
desenvolvimento já implantados ou em fase de implantação, nos quais 
tenham sido identificados relevantes impactos sobre o meio ambiente e sobre 
a saúde. 
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5.2.4. Recursos Hídricos 

A Lei Federal n.º 9.433/1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, 
dispõe de uma série de dispositivos que visam à integração intersetorial, entre eles, pode-
se citar: 

Art. 3º Constituem diretrizes gerais de ação para implementação da Política 
Nacional de Recursos Hídricos: 

[..] II - a adequação da gestão de recursos hídricos às diversidades físicas, bióticas, 
demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do País; 

III - a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental; 

IV - a articulação do planejamento de recursos hídricos com o dos setores usuários 
e com os planejamentos regional, estadual e nacional; 

V - a articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo; 

VI - a integração da gestão das bacias hidrográficas com a dos sistemas estuarinos 
e zonas costeiras. 

Art. 4º A União articular-se-á com os Estados tendo em vista o gerenciamento dos 
recursos hídricos de interesse comum. 

Art. 31. Na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, os Poderes 
Executivos do Distrito Federal e dos municípios promoverão a integração das 
políticas locais de saneamento básico, de uso, ocupação e conservação do solo e 
de meio ambiente com as políticas federal e estaduais de recursos hídricos. 

Art. 35. Compete ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos: 

I - promover a articulação do planejamento de recursos hídricos com os 
planejamentos nacional, regional, estaduais e dos setores usuários (BRASIL, 1997). 

 

Os cursos d’água existentes devem ser protegidos perante o avanço de plantações 
e urbanização. É de suma importância que o desenvolvimento urbano esteja atrelado à 
preservação e conservação das bacias hidrográficas. 

O atendimento das legislações relacionadas com o parcelamento do solo é de 
extrema importância para respeitar o avanço populacional em regiões de várzeas e rios. No 
tocante ao abastecimento de água, o avanço a montante das captações prejudica 
principalmente pelo lançamento de esgoto doméstico, aumentando o custo de tratamento 
da água para consumo. Este fato pode ser verificado, conforme demonstrado no 
diagnóstico, nos mananciais de abastecimento atual e futuro de Macaé (Rio Macaé e Rio 
São Pedro).  

Ficou demonstrado no diagnóstico que há disponibilidade hídrica para atendimento 
da população até final de plano, e resumida pelo quadro a seguir (onde deve ser olhado o 
trecho “entre a afluência do Rio São Pedro até foz, com transposição do Rio Macabu” para 
o resultado do balanço hídrico).  
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Tabela 4 - Comprometimento da vazão Q7,10 nos trechos fluviais mais críticos para o ano 2032 para 
os diversos cenários. 

 
Fonte: PRH, 2014. 

 

No entanto, além de investimento na ampliação do sistema de água, é fundamental 
a preservação das AIPMs, a criteriosa emissão de outorgas e a fiscalização da utilização 
da água (através da perfuração de poços ou captações superficiais), principalmente a 
montante das atuais captações de água para o sistema público (Sede, Distritos e 
Localidades).  

As AIPMs visam garantir o estabelecimento de política de mananciais, que possa 
não somente proteger, mas também realizar a recuperação das bacias hidrográficas dos 
mananciais de interesse de Macaé. Deste modo, é de fundamental importância a sua 
preservação e o controle do avanço populacional nessas áreas. 

Devido às características físicas (declividade íngreme da zona alta e planície da zona 
baixa) e hidrológicas (pluviosidade elevada na zona alta) da bacia do rio Macaé, atrelada à 
vazão de confluência com o rio São Pedro, acarretam em recorrentes inundações no distrito 
Sede. Faz-se fundamental existirem propostas nessas regiões da zona alta da bacia, como 
na proteção dos cursos d’água, renaturalização de rios, controle populacional nas áreas de 
preservação ambiental, implantação de bacias de retenção, armazenamento de água na 
fonte, infiltração de água da chuva no solo, entre outros. Soluções aplicadas na zona rural 
da bacia hidrográfica (ou a montante em outros municípios) podem amenizar de maneira 
significativa os efeitos deletérios provocados pelas chuvas intensas na zona urbana 
próxima ao mar. 

O principal mecanismo de articulação é a associação de propostas do PMSB com 
os Planos Estaduais de Recursos Hídricos e o Plano de Bacia Hidrográfica. A seguir 
constam mais algumas propostas: 

➢ Promoção da articulação dos órgãos colegiados de gestão de bacias 
hidrográficas com os colegiados que atuam nas áreas de saúde, saneamento 
e ambiente, nas esferas federal, estadual e municipal; 
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➢ Promoção de uma gestão participativa dos recursos hídricos, nos diversos 
colegiados existentes e naqueles que se propõe criar, incluindo todos os 
segmentos relativos a administração da oferta, do uso, do controle e da 
preservação dos recursos hídricos, assim como os usuários e a sociedade, 
buscando garantir assim um gerenciamento integrado desse recurso natural. 

  

5.2.5. Educação 

A Lei Federal n° 9.795/1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, 
do ponto de vista da intersetorialidade, estabelece: 

Art. 3o Como parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito à educação 
ambiental, incumbindo: 

I - ao Poder Público, nos termos dos arts. 205 e 225 da Constituição Federal, definir 
políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental, promover a educação 
ambiental em todos os níveis de ensino e o engajamento da sociedade na 
conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente; 

[..] III - aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, 
promover ações de educação ambiental integradas aos programas de conservação, 
recuperação e melhoria do meio ambiente; 

Art. 5o São objetivos fundamentais da educação ambiental: 

I - o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas 
múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, 
legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos; 

[..] VI - o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia; 

Art. 10. A educação ambiental será desenvolvida como uma prática educativa 
integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino 
formal (BRASIL, 1999). 

 

A educação sanitária e ambiental pode ser entendida como o processo de formação 
e informação orientado a promover hábitos e comportamentos saudáveis em relação à 
higiene, uso de equipamentos sanitários e o cuidado dispensado às instalações, sendo, 
portanto, um componente estratégico do saneamento, sendo processos educativos para 
promover e obter comportamentos saudáveis. 

Os programas de educação sanitária e ambiental são de extrema importância para 
todas as vertentes do saneamento. A educação ambiental é o principal aliado para a 
redução de doenças e também para a correta utilização dos serviços disponíveis de 
saneamento, sob a óptica preservacionista, tem como intuito aumentar o nível de qualidade 
dos serviços prestados. 

Isto porque as doenças infecciosas que podem ser combatidas pelo saneamento 
podem ser transmitidas tanto na esfera de domínio público quanto na esfera doméstica 
(tendo como exemplo ações de higiene ao lavar as mãos antes de refeições e preparo de 
alimentos, tomar banho, troca de roupa, proteger, limpar caixas d’água, entre outras). 

Por isso, além das propostas de melhorias no saneamento público do presente 
PMSB, é necessário atender às necessidades da esfera doméstica, para que se dê a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art205
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art225
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eliminação de toda transmissão evitável de doenças infecciosas, através, principalmente, 
da educação ambiental.  

É importante enfatizar ações de conscientização sobre a utilização de fontes 
alternativas de abastecimento e de estratégias para o uso racional da água, de modo a 
amenizar os problemas de disponibilidade de água potável e diminuir sua demanda.  

Deve-se incluir nas ações de conscientização a sensibilização a respeito do descarte 
incorreto de resíduos, principalmente os riscos relacionados à saúde ocasionados pela 
prática de queima e descarte irregular de resíduos sólidos. De acordo com as pré-
audiências públicas realizadas, devido a ausência de coleta convencional porta a porta em 
algumas localidades, alguns moradores realizam a queima do resíduo gerado, bem como 
depositam irregularmente os resíduos principalmente em terrenos baldios. 

O aproveitamento e reuso da água além de permitir a redução do consumo, contribui 
para a preservação dos recursos hídricos. Com a redução do consumo, podemos dispor de 
um aumento na disponibilidade hídrica para o futuro (CARVALHO et al., 2014). 

Conforme demonstrado no diagnóstico, a Secretaria Municipal do Ambiente possui 
algumas ações de educação ambiental. Enfatiza-se a necessidade de manter os programas 
de educação ambiental existentes e, se possível implementar novos, sejam nas escolas, 
junto à Secretaria Municipal de Educação, ou em estabelecimentos públicos, sendo feitos 
de forma a integrar os programas entre as quatro vertentes do saneamento, visto a relação 
de influência que possuem.  

Existe a necessidade de incrementar os meios de informação e o acesso a eles, bem 
como o papel indutivo do poder público nos conteúdos educacionais. Além do poder 
público, as ONGs e organizações comunitárias podem e devem participar do processo de 
educação. Desta forma, será promovido o crescimento da consciência ambiental, 
expandindo a possibilidade de a população participar em um nível mais alto no processo 
decisório, como uma forma de fortalecer sua corresponsabilidade na fiscalização e no 
controle dos agentes de degradação ambiental. 

Nesse contexto, a educação sanitária e ambiental remete a propostas pedagógicas 
centradas na conscientização, mudança de comportamento, desenvolvimento de 
competências, capacidade de avaliação e participação dos educandos.  

A realização de atividades inerentes à execução de um Programa de Educação 
Sanitária e Ambiental, na esfera da regulação da prestação dos serviços de Saneamento 
Básico, aparentemente pode parecer fora dos propósitos das atribuições e competências 
das Agências Reguladoras. No entanto, é relevante ressaltar a adequação e necessidade 
destas atividades educativas no contexto das atividades de regulação, sejam na 
fiscalização, normatização e controle regulatório ou como ações que visam a 
implementação de políticas públicas educativas e de saneamento ambiental, para que as 
mesmas respondam de maneira positiva e operante as demandas dos usuários dos 
serviços. 

Na gestão pública regulatória dos serviços de saneamento, o processo de 
participação do usuário e o controle social dos serviços ofertados pelo prestador de serviço 
devem ser visualizados como parte relevante do processo de formulação estratégica da 
regulação, seja na forma do aumento da conscientização social acerca do papel do órgão 
regulador, ou como componente de alcance no estabelecimento de um marco regulatório, 
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que priorize a conscientização sanitária e ambiental e o estímulo na procura de 
instrumentos de comunicação da agência e na participação cidadã do usuário dos serviços, 
gerando a confiança do mesmo e da sociedade como um todo. 

Alguns temas podem ser abordados no programa de educação sanitária e ambiental, 
tais como: 

➢ Uso e aproveitamento racional dos recursos hídricos; 

➢ Uso de dispositivos para reduzir o consumo nos imóveis; 

➢ Ações para garantir a qualidade da água nas fontes alternativas autorizadas; 

➢ Importância da preservação dos mananciais; 

➢ Importância na disposição adequada de resíduos; 

➢ Coleta, tratamento, destino final dos esgotos e a possibilidade de reuso de água; 

➢ Prejuízo das ligações clandestinas de água pluvial na rede coletora de esgoto e vice-
versa; 

➢ Normas e procedimentos para construção e operação de poços e fossas sépticas; 

➢ O impacto na geração de resíduos e seu descarte irregular; 

➢ Normas e procedimentos para construção de composteiras caseiras. 

 

Algumas formas de atuação também podem ser propostas: 

➢ Desenvolver ações que visam à formação de agentes multiplicadores em educação 
sanitária e ambiental, por meio de processos de sensibilização, comprometimento e 
consciência ambiental. Por exemplo, nas áreas rurais, onde a população vive mais 
isolada, a educação sanitária tem que se basear nos contatos pessoais, na 
aproximação dos grupos primários, agentes de saúde e na elaboração de programas 
coordenados com outras entidades - a escola, a igreja, as organizações de fomento 
agrícola, e outras; 

➢ Fomentar a criação de Bibliotecas que priorizem as temáticas de educação, meio 
ambiente, saneamento e desenvolvimento social;  

➢ Motivar e capacitar as lideranças comunitárias para o uso racional da água e o 
correto tratamento dos esgotos gerados, bem como a importância da separação de 
resíduos recicláveis e resíduos orgânicos, e os impactos do descarte irregular de 
resíduos; 

➢ Conscientizar ativamente em comunidades, ambientes de educação formal e 
informal acerca do descarte irregular de resíduos e os impactos na drenagem urbana 
da cidade com cheias e alagamentos, processos recorrentes no município de Macaé 
em períodos chuvosos; 

➢ Estimular a criação de Associações de Usuários de Saneamento nas comunidades;  

➢ Aplicação do princípio 3R’s para resíduos sólidos, de Reduzir, Reutilizar e Reciclar; 

➢ Estimular o consumo consciente como um novo hábito, o consumo consciente é uma 
contribuição voluntária, cotidiana e solidária para garantir a sustentabilidade e a 
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consequente redução na geração de resíduos e contribui diretamente com um dos 
objetivos da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, que visa assegurar 
padrões de produção e de consumo sustentáveis; 

➢ Incentivar a compostagem doméstica, com os benefícios do uso do adubo orgânico 
compostado, principalmente em comunidades e localidades rurais; 

➢ Incentivar a compostagem em condomínios residenciais e conjuntos habitacionais; 

➢ Atuação no campo da educação sanitária e ambiental formal, com atuação voltada 
para as comunidades escolares (direção, equipe técnica pedagógica, professores, 
alunos, funcionários e pais de alunos): 

o A educação sanitária e ambiental formal (ou escolar) se realiza na rede de 
ensino (público ou privada), através da atuação curricular, tendo como 
referência pedagógica os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ministério da 
Educação (MEC) e a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), tanto no planejamento 
quanto na execução de currículos. 

o Neste contexto, a educação sanitária e ambiental incorpora a dimensão 
ambiental no ensino formal (programas), onde uma equipe multidisciplinar 
passa a incorporar os conteúdos representativos da região e em seguida 
ocorre o tratamento dos temas de forma transversal, com a reunião de ações 
em diferentes disciplinas para um mesmo tema, o que caminha naturalmente 
para o início de práticas interdisciplinares; 

o Podem ser realizadas inúmeras atividades educativas, tais como: visitas 
técnicas, seminários e cursos de capacitação para professores, palestras 
para alunos, apresentações culturais musicais e de teatro de bonecos 
versando sobre a temática ambiental, produção de cartilhas educativas, 
poesias, produção de textos, peças artesanais, cartazes, maquetes, folhetos 
e textos relatando as impressões sobre as questões ambientais e sanitárias 
estudadas, Feiras de Arte e Ciências, realização de gincanas com temas 
ambientais, etc. 

➢ Atuação no campo da educação sanitária e ambiental informal, atuando 
principalmente através de campanhas populares que tem como objetivos a geração 
de atos que levem ao conhecimento e compreensão dos problemas ambientais e a 
consequente sensibilização para a preservação dos recursos naturais, bem como 
prevenção de riscos de acidentes ambientais e correção de processos degenerativos 
da qualidade de vida na terra (poluições do ar e da água, enchentes, etc.). As 
atividades desenvolvidas podem ser através de palestras, oficinas, visitas técnicas 
a equipamentos de saneamento (Estação de Tratamento de Água (ETA), Estação 
de Tratamento de Esgotos (ETE), Aterro Sanitário), mananciais ou cursos d’água de 
relevância, caminhadas ecológicas, etc. 

 

A constante manutenção e melhoria dos programas de educação sanitária e 
ambiental, sejam nas escolas, em estabelecimentos públicos ou em eventos específicos 
sobre o tema, é de extrema importância para todas as vertentes do saneamento, sendo o 
principal aliado para a redução de doenças e também para a correta utilização dos serviços 
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disponíveis de saneamento. A seguir constam algumas diretrizes, adicionais às já 
apresentadas, propostas pelo PMSB. 

➢ Programa de ações imediatas: através da utilização de meios de comunicação 
(ações publicitárias em TVs, internet, anúncios em jornais e revistas, spot e 
testemunhais para rádio, merchandising em programas jornalísticos na TV aberta, 
banners com link em portais na internet, cartazes, flyer, etc); 

➢ Programa de longo prazo através da educação sanitária e ambiental formal (ou 
escolar), conforme já descrito anteriormente, tendo como público alvo os alunos e 
professores da rede pública e privada. As principais ações desse programa podem 
ser resumidas: 

• Sensibilizar e informar estudantes e professores com relação ao uso e 
conservação dos recursos hídricos, através da atuação curricular (já descrita 
anteriormente) ou produção de maquetes, experimentos científicos, 
capacitação de professores, etc; 

• Sensibilizar e informar estudantes e professores com relação aos impactos 
relacionados ao descarte irregular de resíduos na drenagem urbana do município; 

• Sensibilizar a respeito dos benefícios da reciclagem e compostagem, e a importância 
do consumo consciente de produtos, motivando uma mudança de perfil consumidor 
que se atenta a geração de produtos descartáveis e seus impactos no meio ambiente; 

• Oferecer o conhecimento de vivência dos processos do ciclo do saneamento 
através visitas às unidades operacionais existentes no Município; 

• Capacitação de agentes multiplicadores nas escolas da rede pública e 
privada. 

 

Para considerar a divulgação básica desses programas, foi associado um custo de 
R$ 5,00 por habitante para atendimento pelos programas de educação sanitária e 
ambiental, a cada ano, com previsão de alcance de 15.000 habitantes/ano. Um exemplo de 
cartilha ou material educativo a ser disponibilizado está apresentado na Figura 9. 
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Figura 9 - Exemplo de Cartilha de Preservação da Água 
Fonte: Agência Municipal do Meio Ambiente de Goiânia, 2010. 

 

No que se refere aos Resíduos Sólidos, conforme apresentado no diagnóstico, o 
município de Macaé não tem programa ou projeto de educação ambiental instituído de 
forma específica e continuada.  Encontram-se articulações através da Secretaria de Meio 
Ambiente e Secretaria de Educação de forma pontual, que participam ou criam programas 
específicos por demanda espontânea ou por solicitação. 

As proposições para educação ambiental devem estar contemplada de forma 
integral e constante para atingir o cenário considerado desejável para os Resíduos Sólidos, 
pois para atendimento de algumas proposições, a educação precisa estar inserida na forma 
de programas, atuando de forma constante e gradativa, com vistas a sensibilização 
constante, principalmente no que se refere a participação da população para o cumprimento 
das metas. Sabe-se que estratégias para implantar e intensificar a coleta seletiva, por 
exemplo, tornam-se enfraquecidas (ou inexistentes) quando a educação ambiental é 
suspendida em determinados períodos, visto que é uma prática que depende da 
participação e conscientização da população. 

O CBH Macaé Ostras promove ações de educação ambiental por meio de projetos 
e programas (Águas para o Futuro; Dragon Dreaming; Sistematização e disseminação da 
Educação Ambiental na APA do Sana; monitoramentos da qualidade da água, entre outros), 
capacitação/disseminação de conhecimentos pela comunidade da bacia (palestras, 
oficinas, atividades ao ar livre, entre outros) e publicação de materiais gráficos educativos 
sobre boas práticas de educação ambiental.  
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5.2.6. Ações adicionais 

Para que se possa implementar diversas das propostas já apresentadas, deve ser 
investido nas seguintes ações descritas na sequência. 

 

5.2.6.1. Formação de profissionais em saúde e ambiente 

A formação de profissionais em saúde e ambiente pode se dar através: 

➢ Desenvolvimento de atividades de treinamento e capacitação de técnicos 
executores locais, nos setores de meio ambiente, saúde, saneamento, 
recursos hídricos e educação; 

➢ Estabelecimento de parcerias entre o Ministério da Saúde, as secretarias 
estaduais e municipais de saúde e as universidades, para promoção de 
cursos de especialização em vigilância epidemiológica e sanitária que 
incorporem aspectos relativos ao desenvolvimento sustentável; 

➢ Criação de cursos de pós-graduação strictu senso e latu senso em saúde e 
ambiente, viabilizando a capacitação de profissionais em geral no contexto do 
desenvolvimento sustentável, observados critérios de qualidade técnico e 
necessidades sociais a serem atendidas pelos cursos; 

➢ Incorporação, nos cursos de especialização em Meio Ambiente e Engenharia 
Sanitária, de conteúdos da área de vigilância sanitária e epidemiológica e de 
saúde do trabalhador, bem como manutenção dos conteúdos básicos de 
saneamento nos cursos de Saúde Pública; 

➢ Capacitação de recursos humanos para analisar e avaliar o componente da 
Saúde humana nos Estudos de Impacto Ambiental; 

➢ Fomento ao desenvolvimento de conteúdos e metodologia interdisciplinares 
na formação acadêmica dos profissionais de Saúde, meio ambiente, 
saneamento e recursos hídricos; 

➢ Preocupação especial na formação dos docentes de ensino superior das 
áreas de saúde, meio ambiente, saneamento, recursos hídricos ou áreas 
correlatas, proporcionando reciclagem dos mesmos em assuntos ligados aos 
problemas ambientais locais, regionais, nacionais e mundiais. 

 

5.2.6.2. Sistemas de informação sobre saúde e ambiente 

A melhoria dos sistemas de informação sobre saúde e ambiente pode se dar através: 

➢ Reformulação e fortalecimento dos sistemas de informação em saúde e meio 
ambiente, favorecendo a integração entre eles e com o sistema do IBGE; 

➢ Compatibilizarão conceitual, espacial e metodológica dos indicadores, de 
forma a possibilitar a integração entre diversos sistemas de informações; 
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➢ Definição de metodologias para levantamento de informações por 
amostragem, viabilizando uma maior periodicidade e agilidade, com menor 
custo, na obtenção dos dados; 

➢ Apoio ao desenvolvimento de sistemas de informação junto a ONGs; 

➢ Disseminação da informação através de publicações e com uso de meios 
eletrônicos, estimulando a participação de ONGs; 

➢ Aperfeiçoamento dos indicadores de saúde, considerando parâmetros 
ambientais, tais como os relacionados as doenças de veiculação hídrica e a 
toxicologia 

➢ Definição de indicadores e interpretações sobre a situação de saúde e 
ambiente que possam ser compreendidos e assimilados pela população; 

➢ Desenvolvimento de indicadores contínuos de qualidade de vida que 
permitam, através da ponderação de variáveis, como qualidade do ar, da 
água, nível de ruído, existência de áreas verdes, condições de lazer etc., 
alertar a população e as autoridades sobre os riscos cotidianos. 

 

5.2.6.3. Financiamento 

As ações de saúde, ambiente, recursos hídricos e educação do setor público são 
normalmente financiadas através de impostos e contribuições sociais, com repasses aos 
orçamentos públicos das diferentes instâncias administrativas. Na área de saneamento há, 
também, financiamento de ações via tarifa. 

No entanto, há espaço para implementação de novas normas de financiamento e/ou 
otimizar os recursos das formas tradicionais, como por exemplo: 

➢ A utilização de recursos advindos pela cobrança pelo uso da água para 
viabilizar ações no âmbito de bacias hidrográficas, bem como aqueles que 
poderiam advir da aplicação mais efetiva do princípio poluidor-pagador; 

➢ Intensificação do combate à sonegação fiscal e dos encargos sociais, em 
níveis federal, estadual e municipal; 

➢ Elaboração de planos permanentes de investimentos em saneamento, 
formulados a partir de necessidades definidas por meio de planejamento 
estratégico integrado entre os setores de saúde e os demais setores de 
desenvolvimento e informações locais; 

➢ Estabelecimento de tarifas, realistas e justas, com percentuais destinados 
para investimentos; 

➢ Especificação da origem e dos mecanismos de subsídios para tarifas, 
incluindo subsídios a oferta essencial para populações focalizadas; 

➢ Utilização de recursos do FGTS e de fundos de desenvolvimento regionais 
para o saneamento, com condições de financiamento diferenciadas segundo 
as necessidades e características regionais, estabelecidas levando-se em 
consideração critérios epidemiológicos; 
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➢ Uso de receitas de multas para financiar ações nas áreas de saúde pública e 
meio ambiente; 

➢ Ação dos princípios de usuário-pagador e poluidor-pagador para a instituição 
de novas modalidades de financiamento; 

➢ Manutenção pela União de recursos fiscais para garantir investimentos; 

➢ Articulação intra-institucional e interinstitucional para a elaboração de planos 
e orçamentos que incorporem saúde e ambiente; 

➢ Compatibilizarão de critérios para a seleção de áreas prioritárias e fontes de 
recursos; 

➢ Disseminação de informações sobre acesso a fontes de recursos e apoio 
executivo para que os recursos estejam ao alcance das administrações 
municipais e de outras entidades locais; 

➢ Condicionamento de financiamentos ao setor produtivo por meio de cláusulas 
referentes a necessidade de controle de saúde e ambiente das intervenções 
previstas; 

➢ Inclusão de critérios ambientais e de saúde, inclusive de saúde do 
trabalhador, nos processos de análise para concessão de financiamentos a 
atividades produtivas. 

 

5.3. CONSTRUÇÃO DOS CENÁRIOS 

A construção dos cenários futuros para o sistema de drenagem e manejo de águas 
pluviais urbanas foi feita com base nas metas do Plano Nacional de Saneamento Básico 
(PLANSAB), na tese de doutorado Sistemática de Auxílio à Decisão para a Seleção de 
Alternativas de Controle de Inundações Urbanas (MILOGRANA, 2009), nas ameaças 
obtidas no diagnóstico, nas audiências públicas e ainda nas alternativas contidas no 
PRH-Macaé/Ostras (2014). 

 

5.3.1. Milograna (2009) 

A tese de doutorado denominada Sistemática de Auxílio à Decisão para a Seleção 
de Alternativas de Controle de Inundações Urbanas, de Milograna (2009), apresenta 
contribuições interessantes para a construção de cenários, as quais alguns pontos estão 
destacados a seguir:  

1. Inundações lentas ou fluviais, em regiões planas; 

2. Inundações rápidas ou por chuvas torrenciais; 

3. Inundações por escoamento urbano, em pequenas bacias até 10 km²; 

4. Inundações pelas torrentes, em áreas com declividades acima de 6%; 

5. Submersões marinhas; 

6. Inundações estuarinas; 
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7. Inundações por remanso da rede de drenagem pluvial; 

8. Inundações por elevação do nível do Lençol Freático. 

 

Ainda, são relacionadas algumas medidas mitigadoras a serem levadas em 
consideração, tais como: 

1. Poços de infiltração; 

2. Valas, valetas e planos de infiltração; 

3. Trincheiras de infiltração e detenção; 

4. Pavimentos permeáveis com estrutura de detenção e infiltração; 

5. Telhados armazenadores; 

6. Bacias de retenção ou detenção de cheias: 

✓ A céu aberto (parques urbanos); 
✓ Áreas úmidas; 
✓ Bacias subterrâneas. 

7. Diques; 

8. Canais de desvio. 

 

Finalmente, sugere que o aumento na eficiência do escoamento poderá se dar 
através de: 

➢ Dragagem (limpeza) de tubulações, galerias, canais e leitos de rios; 

➢ Substituições dos revestimentos de canais; 

➢ Retificação de canais (conforme já explicado, essa solução é adotada apenas para 
casos extremos, não recomendados pela boa prática). Segundo Tavares (2017), 
uma das causas da ocorrência de enchentes em Macaé se deve a retilinização de 
um longo trecho na área de baixada do rio Macaé, provocando a aceleração da 
onda de cheia gerada a jusante da região. Ela sugere novos estudos na bacia 
avaliando os efeitos da renaturalização (recomposição das condições naturais do 
rio) e as técnicas compensatórias (retenção das águas de chuva e infiltração no 
solo). 

 

Recomenda também, que os projetos deverão obedecer aos critérios hidrológicos 
determinados para a Região, bem como a vulnerabilidade (susceptibilidade e valor) das 
áreas sujeitas às inundações. A partir dessas principais considerações propõem a 
construção de quatro cenários. 

1. Sem medidas de controle de inundações, ou seja, desocupação das áreas 
alagadas com relocações (medidas emergenciais); 

2. Controle de cheias através de barramentos (medidas paliativas); 
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3. Construção de diques de contenção, com adequação de pontes e faixas de 
domínio com canais paralelos (com medidas estruturais e sem medidas 
preventivas); 

4. Sistema de Previsão e Alerta pela instalação de sensores de precipitação de nível, 
datalogger, transmissor e software de comunicação (com medidas preventivas, 
estruturais e estruturantes). 

 

5.3.2. Plano Nacional de Saneamento Básico 

  Para a consolidação do cenário normativo proposto pelo PLANSAB, foram elencados 
23 indicadores (07 para o abastecimento de águas, 06 para o esgotamento sanitário, 05 
para os resíduos sólidos, 04 para a gestão e o planejamento, e, 01 para a drenagem e o 
manejo das águas pluviais urbanas), sendo estabelecidas metas para cada indicador nas 
diferentes macrorregiões do País, para os anos 2018, 2023 e 2033. 

  Para o sistema de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, quatro 
componentes básicos foram considerados: 

➢ A implantação de sistemas de drenagem nas áreas de expansão urbana; 

➢ A reposição desses ao longo do horizonte de simulação; 

➢ A reposição dos sistemas de drenagem clássicos (macrodrenagem) existentes nos 
municípios, ao longo do período, tendo por foco a redução do risco de inundação; 

➢ Adequação dos sistemas de drenagem em áreas urbanizadas que sofrem com 
inundações. 

 

As metas para as quatro vertentes do saneamento foram divididas de acordo com 
as características de cada região do país. Uma das duas metas proposta pelo PLANSAB 
relacionada à drenagem e manejo de águas pluviais urbanas é a redução dos municípios 
com inundações e/ou alagamentos ocorridos em áreas urbanas nos últimos cinco anos. 

Para a região Sudeste, a meta é reduzir a quantidade de municípios que sofrem 
inundações e/ou alagamentos, de 51% (conforme levantamento feito em 2008), para 
apenas 15 % em 2033. 

Em 2019 foi incluído no PLANSAB (2014) um outro referencial na tentativa de se 
entender melhor o comportamento dos serviços de drenagem. Esse indicador avalia o 
percentual de domicílios não sujeitos a risco de inundações na área urbana, relatando 
indiretamente o índice de acessos aos serviços de drenagem, tendo como referência o 
indicador IN040 referente à parcela de domicílios em situação de risco de inundação. 

Pela inexistência de um maior número de outras metas específicas e objetivas para 
o sistema de drenagem, será necessária a criação de um cenário local mais detalhado. 
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5.3.3. Plano de Recursos Hídricos da R.H. Macaé e das Ostras 

O Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica Macaé e das Ostras 
(PRH-Macaé/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 elaborados quatro cenários futuros estratégicos, a saber:  

➢ I. Desenvolvimento Integrado/Emergência (DI/E); 

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

➢ III. Estagnação/Repetência em História (E/RH); 

➢ IV. Perda de Oportunidades/Desenvolvimento Perdido (PO/DP). 

 

Posteriormente, foi realizada a avaliação quanto à aplicabilidade dos instrumentos 
de gerenciamento de recursos hídricos em cada região da bacia (Alto, Médio, Baixo dos 
rios Macaé e das Ostras e Litorânea) permitindo a caracterização de estratégias, como: 
aplicação da legislação ambiental; proteção ambiental (instrumentos de Pagamento por 
Serviços Ambientais - PSA e os Mecanismos de Adesão Voluntária - MAV); turismo rural, 
confecção do plano de saneamento; criação de plano de inventário e proteção de 
nascentes; reconstituição de mata ciliar nas áreas de uso agropecuário; aumento da 
eficiência do uso da água; outorga de lançamento de efluentes; entre outros. 

O PRH-Macaé/Ostras (2014) realizou o balanço hídrico quantitativo, confrontando 
as disponibilidades e as demandas hídricas, considerando a vazão de estiagem em 7 dias 
sucessivos com 10 nos de recorrência (Q7,10) com e sem a transposição de águas da bacia 
do rio Macabu. A demanda de água para irrigação não foi projetada nos cenários pois 
julgou-se que a vocação econômica da bacia coloca o uso da água na agricultura irrigada 
em baixa prioridade, recomendando outorgas para esse setor apenas na evidência de não 
comprometimento para os demais usos (turismo, agricultura familiar - parte alta, 
abastecimento populacional e industrial - parte baixa). 

Como conclusão das simulações, foram demonstrados trechos comprometidos onde 
não seria possível a emissão de novas outorgas de direito de uso adotando as normas do 
INEA (50% da Q7,10), sendo eles: 

➢ Em todo rio das Ostras; 

➢ No rio Macaé, no trecho da Severina; e entre a afluência do rio São Pedro até foz, 
sem transposição do rio Macabu; 

➢ Em todo rio Imboassica; 
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➢ Ao longo de pequenos afluentes do Rio São Pedro, na parte alta da bacia do rio 
Macaé (córrego Boa Vista, distrito de Lumiar). 

 

Foram propostas três alternativas para a região do médio e baixo rio Macaé e do Alto 
Rio das Ostras, sendo nenhuma dessas definida pois necessitam de maiores estudos de 
custos e viabilidade: 

1. Construção de um reservatório de regularização na Ponte do Baião: teria a 
vantagem de mitigar os problemas de suprimento de todo trecho final do rio Macaé 
a partir desta seção; porém, deverá apresentar o custo maior entre as soluções 
consideradas (capaz de atenuar a vazão máxima de 20 anos de retorno de 297 
para 47,6 m³/s, e para 50 anos de retorno de 397 para 163 m³/s); 

2. Transposição de vazões do rio São Pedro para uma seção a montante do trecho 
da Severina: trata-se de uma obra que aproveitaria a topografia plana da região; 
uma barragem de elevação faria a contenção das águas do rio São Pedro que 
reverteriam o curso de um canal de irrigação; a desvantagem  é que não resolveria 
os problemas de suprimento do trecho que vai da seção de afluência da 
transposição até a Ponte do Baião. 

3. Construção de uma barragem de elevação de níveis a jusante da foz do rio São 
Pedro no rio Macaé, para que o remanso eleve os níveis e as disponibilidades de 
água no trecho da Severina: esta alternativa teria que ser mais bem estudada, com 
informações topobatimétricas do trecho; se viável, poderia trazer os mesmos 
benefícios da solução de transposição de bacias, até o alcance do remanso (capaz 
de atenuar a vazão máxima de 50 anos de retorno de 197 para 33 m³/s). 

 

Essas alternativas de intervenção estruturais propostas devem ser objeto de estudo 
de viabilidade econômica e ambiental, e em conjunto com a sociedade local, selecionar a 
melhor alternativa como obra mais eficiente para o controle de cheias. O estudo da FGV 
(2004) demonstrou que a dragagem do trecho final do rio Macaé, entre a foz e a confluência 
com o canal Jurumirim (4,6 km) poderia reduzir em 20 cm os níveis de cheia se 
aprofundasse o leito para a cota - 4,0m. Mesmo com as obras da barragem e dragagem, 
regiões próximas ao canal Virgem Santa não seriam beneficiadas. Além disso, o estudo 
chamou atenção para os problemas de drenagem nas áreas protegidas por diques, onde 
seria necessário prever no ordenamento territorial urbano algumas áreas de reservação de 
água durante as chuvas intensas localizadas, impedindo que áreas de baixada passíveis 
de inundação frequente, sejam ocupadas. 

Aproveitando o tema de estudos de implantação de barragem, Tavares (2019) 
simulou no software MOHID a bacia hidrográfica do rio Macaé, em condições naturais e 
com a implantação de uma barragem na localidade denominada “Ponte do Baião”, para 
tempos de recorrência de 20 e 50 anos, obtendo resultados semelhantes à Barboza (2014) 
e razoavelmente aproximado ao do PRH-Macaé Ostras (2014). Pôde-se concluir que é 
significativo o amortecimento do pico de vazão em ambos os tempos de recorrência, na 
ordem de 50 % de redução de vazão (capaz de atenuar a vazão máxima de 20 anos de 
retorno de 450 para 240 m³/s, e para 50 anos de retorno de 690 m³/s para 350 m³/s), 
entretanto na região urbana do distrito Sede (foz do rio Macaé), a redução de vazão é 
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menos significativa, atenuando a onda de cheia na ordem de 5 a 15 % (em 20 anos de 
recorrência de 650 para 580 m³/s e em 50 anos de 950 para 800 m³/s), ocasionado pela 
distância entre a foz e a barragem e da contribuição significativa de vazão na confluência 
com o Rio São Pedro (jusante da barragem). O estudo não realizou uma alternativa de 
implantação de barragem do rio São Pedro. 

Retornando ao conteúdo do PRH-Macaé/Ostras (2014), após as análises 
quantitativas,) analisou a qualidade dos recursos hídricos da bacia em vazões médias e 
mínimas, de forma a caracterizar o impacto causado nos rios pelas diversas fontes 
poluidoras e realizar uma proposta de enquadramento. 

Foram analisados parâmetros da Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Oxigênio 
Dissolvido (OD), Fósforo (P) e Coliformes Termotolerantes (CT), considerando a situação 
da vazão de estiagem Q7,10. Os resultados obtidos no plano estão representados na Figura 
10 até a Figura 13. 

 
Figura 10 - Simulação da qualidade da água (parâmetro DBO) no ano 2032 para a vazão Q7,10. 

Fonte: PRH-Macaé/Ostras, 2014. 
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Figura 11 - Simulação da qualidade da água (parâmetro OD) no ano 2032 para a vazão Q7,10. 

Fonte: PRH-Macaé/Ostras, 2014. 

 

 
Figura 12 - Simulação da qualidade da água (parâmetro Fósforo Total) no ano 2032 para a vazão 

Q7,10. 
Fonte: PRH-Macaé/Ostras, 2014. 
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Figura 13 - Simulação da qualidade da água (parâmetro Coliformes Termotolerantes) no ano 2032 

para a vazão Q7,10. 
Fonte: PRH-Macaé/Ostras, 2014. 

 

Como resultado, gerou a proposta de enquadramento dos recursos hídricos 
demonstrada a seguir. 

 

Figura 14 - Proposta de enquadramento para a RH VIII. 
Fonte: PRH-Macaé/Ostras, 2014. 
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Finalmente, foi apresentada uma estratégia para o gerenciamento de recursos 
hídricos da RH VIII, apresentado na Figura 15. 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. 

Desses programas e ações, várias estão integradas aos objetivos do plano de 
saneamento e serão reproduzidas e ou implementadas como propostas no presente 
documento. Relativo à drenagem urbana, principalmente os seguintes: 

A1: Sistema de Informações sobre os Recursos Hídricos; 

A2: Rede de Monitoramento de Recursos Hídricos e Alerta de Cheias; 

E1: Enquadramento de corpos de água; 

E2: Outorga de lançamento de poluentes no meio hídrico; 

E3: Planos municipais de saneamento básico: coleta e tratamento de esgotos; 

G: Educação Ambiental; 

H1: Proposta de intervenções estruturais visando ao controle de cheias; 

H2: Proposta de intervenções não estruturais visando à mitigação dos impactos das 
cheias. 
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Figura 15 - Marco Lógico do Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica dos Rios Macaé e das Ostras. 
Fonte: PRH-Macaé/Ostras, 2014.  



    

 

 

 
PRODUTO 4 - TOMO III - DRENAGEM 

 Página: 72 

 

5.3.4. Cenários da Metodologia 

Conforme detalhado no item “Metodologia Utilizada”, será escolhido um dos 3 
cenários apresentados (Tendencial, Desejável ou Possível) como o orientador, sendo 
complementado por Milograna (2009), metas do PLANSAB e integração de propostas com 
os planos da bacia. 

 

➢ Cenário Desejável 

Por definição seria um cenário sem restrições, que reflete a melhor previsão possível 
(a sua descrição deve ser plausível e viável e não apenas a representação de uma vontade 
ou de uma esperança). Desse ponto de vista, pode-se dizer que o cenário normativo ou 
desejado é uma utopia plausível, capaz de ser efetivamente construída e, portanto, 
demonstrada - técnica e logicamente - como viável. 

Para a realidade do município de Macaé, a melhor solução possível seria a 
reestruturação do modelo institucional, autonomia de gestão/operação/manutenção, receita 
própria, investimentos imediatos para diminuição de riscos, melhoria da qualidade da água 
pluvial lançada nos canais, implantação de tecnologias de reservação e alterações 
significativas em legislações sobre a impermeabilização dos lotes públicos e privados. 
Assim, como existe tudo por fazer nesse sistema, a aplicação de tais medidas à curto prazo 
torna esse cenário inviável, tanto por fatores econômicos quanto por representar alterações 
estruturais na administração muito significativas.  

 

➢ Cenário Tendencial 

Esse cenário considera que as tendências atuais serão mantidas ao longo do período 
de estudo do PMSB (20 anos). Ele corresponde ao exploratório extrapolativo, ou seja, que 
reproduz no futuro os comportamentos dominantes no passado. 

Percebe-se que se for mantido esse cenário, o serviço de drenagem nunca será 
sustentável e não atingirá a universalização, principalmente pela falta de planejamento e 
gestão. Serão realizadas medidas isoladas, com investimentos pontuais em crescimento 
vegetativo, com recursos do orçamento geral e por vezes desconectado com as 
necessidades da bacia hidrográfica. 

Portanto, caso seja mantida a situação atual, o município continuará sofrendo com 
problemas recorrentes de alagamentos/inundações, erosões, e demais transtornos 
causados pela falta de planejamento e ações concretas para o serviço público de drenagem 
e manejo de águas pluviais urbanas. 

 

➢ Cenário Possível 

Esse cenário considera as melhorias a partir da realidade atual, a serem 
desenvolvidas ao longo do período de estudo do PMSB. Ele corresponde ao exploratório 
alternativo, ou seja, que explora os fatores de mudança que podem levar a realidades 
completamente diferentes das do passado e do presente, com o plano agindo como um 
instrumento indutor de ações planejadas e integradas entre si. 
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Portanto, esse cenário apresenta-se como o mais coerente, uma vez que busca o 
atingimento das metas contempladas nos demais planos de abrangência local, regional e 
nacional, levando em consideração a situação atual e as dificuldades enfrentadas para a 
aplicação de tais melhorias. 

 

5.3.5. Cenário Proposto 

Tendo em vista as necessidades do município para o sistema de drenagem urbana, 
está sendo proposta a aplicação de um Cenário Possível, com o objetivo principal de 
minimizar os transtornos causados pelas chuvas intensas incidentes na área urbana do 
município, devendo haver esforços para a melhoria do sistema utilizando soluções 
denominadas não convencionais. 

Segundo CANHOLI (2014), “as medidas não convencionais em drenagem urbana 
podem ser entendidas como estruturas, obras, dispositivos ou mesmo como conceitos 
diferenciados de projeto, cuja utilização não se encontra ainda disseminada. Essas 
soluções diferem do conceito tradicional de canalização, mas podem estar a elas 
associadas, para adequação ou otimização do sistema de drenagem”. 

Ou seja, as soluções comumente implantadas ao longo das últimas décadas, de 
canalizar os corpos hídricos, aumentando a velocidade do escoamento e as vazões de pico, 
e por consequência, transferindo os problemas para áreas à jusante, não deverão ser 
incentivadas em um futuro próximo, mas sim, medidas de detenção, reservação, infiltração, 
utilização das águas pluviais, entre outras, que promovam a diminuição das velocidades de 
escoamento, do tempo de concentração e das vazões de pico. 

A Figura 16 ilustra os principais cenários analisados, adotando um cenário proposto 
dividido em cinco programas principais, denominados: Hidrologia, Microdrenagem, 
Macrodrenagem, Defesa Civil e Gestão do Sistema. 

  

Figura 16 - Cenário proposto para Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas. 
Fonte: SERENCO. 
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Dentro de cada programa haverá subprogramas e ações propondo melhorias do 
sistema, devendo ser atendidas as ameaças levantadas pelos técnicos durante a 
elaboração do diagnóstico e durante as audiências públicas com as contribuições da 
população. 

Tanto as ameaças quanto as oportunidades foram dispostas no Quadro 2. As 
“Ameaças” devem ser entendidas como elementos ou situações de caráter negativo que 
significam estrangulamentos na qualidade de vida das pessoas e dificultam o 
desenvolvimento do município, ou ainda, causem prejuízos. As “Oportunidades” entendidas 
como aspectos positivos existentes no município que devem ser explorados e/ou 
otimizados, resultando em melhoria da qualidade de vida da população. 

Quadro 2 - Ameaças e Oportunidades do sistema de drenagem. 

Ameaças Oportunidades 

Falta de cadastro atualizado da rede de drenagem Existência do GEOMacaé 

Escoamento superficial afetando as vias (buracos) e 
locomoção de moradores 

- 

Problemas de erosão e deslizamentos Existência do PLANCON 

Impermeabilização dos solos pela pavimentação de 
vias, calçadas, telhados, pisos e pátios 

Legislação municipal apontando diversos 
aspectos relacionados à drenagem urbana 

Alta velocidade do escoamento nas chuvas intensas, 
da zona alta (distritos) em direção à planície (Sede) 

Existência do Plano de Recursos Hídricos 
Estadual e da Bacia do Rio Macaé 

Falta de capacidade de retenção ou detenção das 
chuvas intensas 

Existência de Estudos sobre cheias 
(CPRM, AMARAL, FGV e 

PRH-Macaé/Ostras) 

Elevado crescimento populacional conduzirá a 
população para as regiões de planícies alagadas, 

devendo haver limitações urbanísticas 

Plano Diretor Municipal e demais 
legislações correlatas 

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 

Existência do “Habite-se”, ou seja, 
fiscalização para verificar se a moradia foi 

construída com os parâmetros exigidos 

Inexistência de contrato anual para desassoreamento 
dos canais de microdrenagem e macrodrenagem 

Canal Fábio Franco com manutenção 
terceirizada, como bombas reservas 

instaladas 

Casos recorrentes de alagamentos e inundações dos 
canais e rios, com frequência anual 

Existência da Defesa Civil Municipal e 
PLANCON elaborado 

Falta de padronização das bocas de lobo dificultando 
eventuais manutenções 

- 

Falta de microdrenagem e pavimentação (Sana, 
Frade, Bicuda Grande, Glicério) 

- 

Máquinas que consertam estradas acabam 
obstruindo as galerias de drenagem (Frade) 

- 

Alagamentos, inundações e lixo nos córregos (Bicuda 
Grande, Córrego de Ouro) 

- 

Fonte: SERENCO. 
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As propostas principais serão na implantação da gestão do sistema de drenagem, a 
criação de um sistema de informações georreferenciadas, regularização de novas 
ocupações urbanas com exigências de projetos de drenagem com medidas não 
convencionais, incentivo para o aproveitamento e detenção das águas pluviais nas novas 
construções, fiscalização, implantação de novas obras e manutenção e operação do 
sistema. 

Devido à recorrência de chuvas intensas provocando inundações, serão 
consideradas recomendações de desocupação de áreas de risco, com relocações, 
incentivo às ações mitigadoras, atualização de planos de emergência e implantação de 
obras estruturantes. 

A recorrência anual de eventos de inundações provocando prejuízos constantes à 
população são elementos substanciais para pleitear recursos federais e estaduais para 
amenizar os problemas de cheias, desde que o município junto ao comitê de bacia possua 
projetos e estudos bem embasados sobre o tema. 

 

5.4. PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS PROPOSTOS 

5.4.1. Hidrologia 

A hidrologia é definida como a ciência que trata da água na Terra, sua ocorrência, 
circulação e distribuição, suas propriedades físicas e químicas e sua relação com o meio 
ambiente, incluindo sua relação com a vida. 

Os conhecimentos de hidrologia são fundamentais para o planejamento e 
elaboração dos projetos de drenagem de águas pluviais urbanas. Entretanto, os estudos 
hidrológicos dependem de uma sequência histórica de dados pluviométricos e 
fluviométricos. 

Nos estudos hidrológicos voltados à drenagem urbana, principalmente em virtude da 
carência de dados fluviométricos que poderiam subsidiar análises estatísticas de cheias, 
normalmente são adotados modelos matemáticos do tipo chuva x vazão para a definição 
dos hidrogramas de projeto (CANHOLI, 2014). 

Conforme apresentado no diagnóstico, o PRH-Macaé/Ostras (2014) apresentou em 
um dos seus relatórios (RD-04 - Diagnóstico das Disponibilidades Hídricas - Apêndice), 
uma revisão de estudos de cheias realizados na RH VIII, sendo: 

➢ 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). 

 

Projetos de drenagem recentes realizados no município devem apresentar em seu 
dimensionamento, os parâmetros utilizados na transformação da chuva em vazão escoada, 
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entretanto não foi possível obter acesso aos documentos. O PERHI-RJ (2014), em seu 
capítulo de Vazões de Cheia, apresentou equações IDF (intensidade-duração-frequência) 
válidas paras as regiões homogêneas. 

O estudo pluviométrico, demonstrando a intensidade, duração e recorrências das 
chuvas é essencial para os cálculos de dimensionamento das tubulações de 
microdrenagem e canais de macrodrenagem. Novas atualizações de estudos hidrológicos 
sempre serão realizadas na elaboração/revisão do plano de bacia hidrográfica e do plano 
diretor de drenagem urbana. 

Assim, todos esses estudos hidrológicos existentes, apresentados anteriormente, 
podem ser utilizados para elaboração do Manual de Projetos de Drenagem. Esse manual 
conterá também uma padronização desses dados, compilando e escolhendo um desses 
estudos de chuvas intensas com os dados locais, indicação de tipos de materiais a serem 
utilizados nas infraestruturas de drenagem, métodos construtivos mais adequados, entre 
outros itens. Este manual servirá de apoio para as obras de ampliação e recuperação do 
sistema de drenagem do município. Existem diversos desses manuais que podem ser 
obtidos pela internet e serem utilizados como modelo. Conforme explicado, por mais que 
esse Manual esteja no programa Hidrologia, ele deverá conter informações dos outros 
programas detalhados na sequência. 

O município possui 3 postos pluviométricos cadastrados em seu território, com dados 
de maior qualidade, utilizados no PRH-Macaé/Ostras, sendo sua localização, 
responsabilidade e demais informações apresentadas no diagnóstico. O INEA possui 5 
estações telemétricas que enviam em tempo real dados de chuva e nível dos rios 
monitorados, estando apenas uma com dados atualizados. 

Um programa de ação composto no PRH-Macaé/Ostras (2014) denominado “A2: 
Rede de monitoramento de Recursos Hídricos e Alerta de Cheias” propôs uma rede de 
monitoramento multiobjetivo (aferindo níveis, vazões, qualidade, chuvas, telemetria de 
níveis e chuvas), composta por 20 pontos na bacia do rio Macaé. Através desse maior 
conhecimento quanti e qualitativo dos recursos hídricos, das demandas hídricas, é possível 
identificar seções críticas quanto ao balanço hídrico, verificação das propostas de 
enquadramento, calibração do modelo de qualidade e dando subsídios para os 
procedimentos de outorga e lançamento de efluentes. 

Portanto, com a existência desses monitoramentos e com a proposta de ampliação 
constante no PRH-Macaé/Ostras, a municipalidade deve fazer uma verificação dessas 
atualizações, solicitar acesso aos dados e realizar possíveis análises em conjunto com a 
Defesa Civil.  

De acordo com as explanações anteriores, para o programa de Hidrologia será 
proposto apenas: 

➢ Verificação dos postos fluviométricos e pluviométricos implantados no município; 

➢ Articulação com os municípios vizinhos e com órgãos gestores de recursos 
hídricos, para aperfeiçoamento do monitoramento a montante da bacia; 

➢ Elaboração do Manual de Projetos de Drenagem. 
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5.4.2. Microdrenagem 

As estruturas que compõem a rede de microdrenagem são responsáveis pela coleta 
das águas pluviais incidentes nas áreas impermeabilizadas, e transporte até a rede de 
macrodrenagem. Um sistema de drenagem sem serviços rotineiros de manutenção pode 
perder a sua capacidade de suportar as vazões previstas em projeto, seja por erosões, 
entupimento de canalização por resíduos sólidos ou pela deposição de esgoto. 

Para os projetos de microdrenagem, alguns aspectos são importantes para se levar 
em consideração: características hidrológicas, coeficiente de impermeabilização, projeção 
de expansão urbana à montante, topografia e métodos construtivos. Com esses elementos 
definidos, é possível projetar uma rede de microdrenagem que atenda a população 
residente atual e futura. 

Em Macaé, a área urbana foi se desenvolvendo próxima aos canais artificiais e rios, 
predominantemente sem afastamento adequado das margens. Nas visitas técnicas, foi 
constatado que várias ruas (com e sem pavimentação) possuem tubulações de 
microdrenagem, implantadas. Em novas obras de pavimentação é efetuada a rede de 
drenagem (exigência quando o recurso é oriundo da união). Para tais redes existentes são 
necessárias apenas obras de manutenção, substituição e limpeza. 

Como boa parte do escoamento é realizado de maneira superficial pelas vias, 
causando buracos e atrapalhando pedestres e ciclistas, serão considerados investimentos 
em redes ou sarjetas de microdrenagem em algumas regiões da cidade. 

Outro problema que atinge diretamente a manutenção e conservação da 
microdrenagem é a falta de um cadastro georreferenciado e atualizado das tubulações e 
galerias existentes. Devido à falta de informações e planejamento, não se sabe quantos 
quilômetros de microdrenagem existem implantados. Através das visitas técnicas foram 
visualizadas microdrenagem em várias ruas da cidade, tanto em ruas com e sem 
pavimentação. 

Pelo levantamento do diagnóstico, considerando que o município possui 600 km de 
vias urbanas e que 63% dessas são compostas de pavimento e meio-fio (SNIS-AP, 2018), 
será estimada a existência de 380 km de redes de microdrenagem existentes. Esse valor 
deverá ser reajustado em função de estudos de concepção mais detalhados do sistema ou 
de um Plano Diretor de Drenagem ou do cadastramento topográfico das galerias existentes. 

 

Cadastramento topográfico 

Será proposto inicialmente o levantamento cadastral topográfico dessas redes 
existentes e pontos dos canais de macrodrenagem, de modo a balizar corretamente os 
estudos futuros e tornar menos estimados os investimentos propostos. 

O custo de levantamento topográfico varia muito em função do equipamento 
(estação total ou RTK e gps) e se existe equipe local, como ocorre em cidade relativamente 
grandes, podendo variar de dois a dez reais o metro de galerias levantadas. Foi estimado 
um custo de topografia de R$ 3,0/m de galeria, a ser investido no Ano 1. Esse valor foi 
adotado conforme orçamentos de serviços similares realizados pela SERENCO. 
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Operação e substituição da microdrenagem 

Toda obra civil necessita de manutenção e seus materiais empregados possuem 
uma vida útil de utilização. Em um sistema de drenagem geralmente são utilizados tubos 
de concreto e tampões e bocas de lobo de concreto e ferro fundido. Pode ser considerado 
que esses materiais possuem uma vida útil de 50 anos de utilização, sendo necessário 
após isso (ou de quebras e vazamentos) substituições gradativas da rede existente. Assim, 
será estimada uma taxa de substituição/reposição de 1,5% a.a., iniciando no Ano 2 até o 
final de plano. 

A mesma taxa de reposição e anos de investimentos serão utilizados para a 
substituição/reforma de poços de visita, considerando que inicialmente existam 3.800 
unidades existentes. 

A limpeza e desobstrução de bocas de lobo e poços de visita pode ser estimada 
considerando a existência de cerca de 20.270 bocas de lobo, sendo realizada três vezes 
ao ano em todas as unidades existentes, retirando cerca de 4 m³ de resíduos de cada 
unidade por ano. Para as mesmas bocas de lobo será considerado uma taxa de 
substituição/reposição de 3,0% a.a., iniciando no Ano 2 até o final de plano. 

A manutenção da rede existente através de vídeo inspeção para identificação de 
obstruções ou por hidrojateamento para desobstruções não foram considerados nesse 
primeiro momento, devendo ser complementados após levantamento cadastral do sistema 
existente. Os custos obtidos estão baseados em referências bibliográficas (CANHOLI, 
2014), planilhas orçamentárias (preços referenciais SABESP) e tabelas de composições de 
preços e insumos (SINAPI), com valores atualizados pelo Índice Nacional de Custo da 
Construção (INCC). 

Tabela 5 - Custo estimado de manutenção e substituição de microdrenagem.  

Manutenção e Substituição do 
sistema existente 

Taxa de manutenção / 
substituição ao longo 

do PMSB 

Custo unitário de 
reforma 

(mai/2020) 

Galerias (Ano 1 = 380 km) 1,5 % a.a. R$ 120 / m 

Poços de visita (Ano 1 = 3.800 ud) 1,5 % a.a. R$ 1.300 / ud 

Bocas de lobo (Ano 1 = 20.267 ud) 3,0 % a.a. R$ 740 / ud 

Elaboração de projetos de microdrenagem (3% do custo da obra) 

Limpeza por formação de resíduo 
(considerando 3 limpezas ao ano) 

4 m³ / boca de lobo R$ 85 / un 

Fonte: SERENCO. 

 

Ampliação da microdrenagem 

Deve ser prevista ainda a ampliação das redes de microdrenagem, relacionadas 
tanto ao déficit de ruas com o sistema implantado quanto ao crescimento vegetativo da 
população. Ressalta-se enfaticamente que com apenas a elaboração do plano diretor e do 
cadastro técnico será obtido quantos quilômetros de microdrenagem são existentes e em 
quais futuros bairros ela se faz necessária em termos de galerias e sarjetas, tornando os 
números apresentados estimativas com os dados obtidos no diagnóstico. 
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Considerando que em cidades de topografia plana, existam cerca de 75 m de 
galerias construídas a cada 1 hectare (área equivalente a uma quadra de 100 m por 100 
m), que a área urbana do distrito Sede seja de 97,578 km² (obtida por georreferenciamento 
dos setores censitários) e a estimativa da existência de 380 km de galerias, chega-se em 
uma porcentagem de atendimento de 51% da área urbana com drenagem. O restante da 
área ocorre escoamento superficial, infiltração da chuva no terreno ou não possui o sistema 
implantado nem com meio-fio e sarjetas. 

Será proposta a ampliação da microdrenagem em 3% ao ano, de forma a contabilizar 
o crescimento vegetativo aliado com ampliações em ruas existentes onde não se possui o 
sistema de drenagem, iniciando no Ano 2 até atingir 90% da área urbana (Ano 14). Os 
outros 10% restante de áreas estarão servidos com sistemas de infiltrações no solo e 
sarjetas para escoamento superficial.  

Devido aos relatos nas audiências públicas dos distritos rurais, será previsto a 
execução de 20 km de redes, sendo suas prioridades de execução definidas futuramente 
pela municipalidade, propostas para ocorrer do Ano 3 ao 6. Os custos obtidos estão 
baseados em referências bibliográficas (CANHOLI, 2014), planilhas orçamentárias (preços 
referenciais SABESP) e tabelas de composições de preços e insumos (SINAPI), com 
valores atualizados pelo Índice Nacional de Custo da Construção (INCC). 

Tabela 6 - Custo estimado de ampliação de microdrenagem.  

Ampliação do sistema de 
microdrenagem 

Taxa de ampliação ao 
longo do PMSB 

Custo unitário 

Déficit de ruas + crescimento 
vegetativo (Sede) 

3,0 % a.a da cobertura 
de atendimento da área 

urbana 

Galerias = R$ 1.200 / m 
Poços de visita = R$ 4.500 / ud 
Bocas de lobo = R$ 3.000 / ud 

Déficit de ruas (Distritos) 20 km 

Elaboração de projetos de microdrenagem (3% do custo da obra) 

Fonte: SERENCO. 

 

Fiscalização da legislação sobre permeabilidade do solo, incentivo à retenção 
e a infiltração 

Uma observação importante é que, pela lei de parcelamento, uso e ocupação do 
solo, os novos loteamentos devem apresentar o projeto de drenagem completo, assim 
como o de abastecimento de água e esgotamento sanitário, na Prefeitura, e posteriormente 
implantar tais sistemas. 

O coeficiente de impermeabilização das áreas urbanas é outro aspecto fundamental 
a ser levado em consideração, pois quanto maior esse índice, menor o tempo de 
concentração das chuvas intensas, e maior a velocidade de escoamento dessas águas, 
sobrecarregando os sistemas existentes. 

Segundo Baptista et al. (2005), a partir de 1970 outra abordagem para tratar os 
problemas causados pela drenagem foi iniciada, através do conceito de “tecnologias 
compensatórias” que visam controlar a chuva excedente de águas decorrentes da 
impermeabilização evitando sua transferência rápida para jusante. Como solução, propõe-
se o incentivo à reservação e infiltração das águas pluviais nas residências, comércios, 
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prédios públicos, e demais construções, e utilização de pavimentos permeáveis conforme 
apresentado na Figura 17. 

 

Figura 17 - Comparativo entre sistema de canalização e reservação. 
Fonte: CANHOLI, 2014. 

 

Alguns exemplos de medidas de controle na fonte e tecnologias compensatórias são 
detalhados no Quadro 3 e ilustrados pela Figura 18, obtidos do Manual de Drenagem 
Urbana da Região Metropolitana de Curitiba-PR. 
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Quadro 3 - Lista das Medidas de Controle Básicas na fonte. 

Obra 
Característica 

Principal 
Variantes Função Efeito 

Pavimento 
Poroso 

Pavimento com 
camada de base 

porosa como 
reservatório 

Revestimento superficial 
pode ser permeável ou 

impermeável, com injeção 
pontual na camada de 

base porosa. 
Esgotamento por 

infiltração no solo ou para 
um exutório 

Armazenamento 
temporário da chuva 

no local próprio 
pavimento. 

Retardo e/ou 
redução do 
escoamento 

pluvial gerado pelo 
pavimento 

Trincheira de 
infiltração 

Reservatório linear 
escavado no solo 
preenchido com 
material poroso 

Trincheira de infiltração 
no solo ou de retenção, 

com esgotamento por um 
exutório 

Infiltração no solo 
ou retenção, de 

forma concentrada 
e linear, em 

superfície limítrofe 

Retardo e/ou 
redução do 
escoamento 

pluvial gerado em 
área adjacente 

Vala de 
infiltração 

Depressões 
lineares em 

terreno permeável 

Vala de infiltração efetiva 
no solo ou vala de 

retenção, com 
esgotamento por um 

exutório 

Infiltração no solo, 
ou retenção, no leito 
da vala, em áreas 

marginais 

Retardo e/ou 
redução do 
escoamento 

pluvial gerado em 
área vizinha 

Poços de 
Infiltração 

Reservatório 
vertical e pontual 
escavado no solo 

Poço preenchido com 
material poroso ou sem 

preenchimento, revestido. 
Poço efetivamente de 

infiltração ou de injeção 
direta no freático 

Infiltração pontual, 
na camada não 
saturada e/ou 

saturada do solo, 
em área limítrofe 

Retardo e/ou 
redução do 
escoamento 

pluvial gerado na 
área contribuinte 

de poço 

Micro- 
reservatório 

Reservatório de 
pequenas 

dimensões tipo 
caixa d’água 
residencial 

Vazio ou preenchido com 
material poroso 

Armazenamento 
temporário da chuva 

de áreas 
impermeabilizadas 

próximas 

Retardo e/ou 
redução do 
escoamento 

pluvial gerado de 
áreas próximas 

Telhado 
reservatório 

Telhado com 
função 

reservatório 

Vazão ou preenchido com 
material poroso 

Armazenamento 
temporário da chuva 

no telhado da 
edificação 

Retardo do 
escoamento 

pluvial da própria 
edificação 

Bacia 
subterrânea 

Reservatório 
coberto, abaixo do 

nível do solo 

Reservatório vazio, 
tampado e estanque. 

Reservatório preenchido 
com material poroso 

Armazenamento 
temporário do 
escoamento 

superficial da área 
contribuinte 

Retardo e/ou 
redução do 

escoamento da 
área contribuinte 

Condutos de 
armazena- 

mento 

Condutos e 
dispositivos com 

função de 
armazenamento 

Condutos e reservatórios 
alargados. Condutos e 
reservatórios adicionais 

em paralelo 

Armazenamento 
temporário do 

escoamento no 
próprio sistema 

pluvial 

Amortecimento do 
escoamento 
afluente à 

macrodrenagem 

Fonte: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ, 2002. 
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Pavimentos porosos (asfalto poroso, concreto poroso e blocos vazados de concreto). Adequado para o 
uso em vias de tráfego leve, estacionamentos, calçadões, praças e quadras de esporte 

 

Trincheira de infiltração. Utilizado em 
estacionamentos externos de edifícios 

residenciais, e de empreendimentos comerciais 
como supermercados e shopping centers 

 

Valas de infiltração. São mais apropriadas para lotes 
residenciais, loteamentos e parques 

 

Poço de infiltração 

 

 

Microreservatório em alvenaria (existe a solução do 
poroso). Utilizado em residências e comércios com 

áreas de centenas de m 
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Telhado reservatório. É possível adotar telhado 
jardim, com cascalho, e em telhados planos com 

dispositivo de escoamento 

 

Bacia subterrânea. Aproveitado abaixo de uma 
praça, área verde gramada ou terreno de esporte 

Figura 18 - Ilustrações das Lista das Medidas de Controle Básicas na fonte. 
Fonte: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ, 2002. 

 

No Plano Diretor Municipal existente, em seu Artigo 88 cita o aumento da absorção, 
retenção e reuso de águas pluviais, e a preservação de áreas naturais de amortecimento 
de cheias. No seu Artigo 89, cita a recuperação e manutenção periódicas nos cursos d’água 
e galerias de drenagem. Estão sendo propostos subprogramas nesse sentido. 

Por fim, sugere-se a fiscalização das novas ocupações urbanas, para com o estudo 
da bacia possibilitar a prevenção de espaço para implantação de sistemas de 
microdrenagem adequadas às especificações do local, de preferência exigindo a 
implantação da concepção apresentada acima (reservação antes de canalização), e a 
execução de obras de reposição da microdrenagem defeituosa existente.  

Deve ser realizada também a fiscalização da aplicação da legislação municipal 
existente, no que tange a Taxa de Permeabilidade em função da dimensão do lote (Lei 
complementar n.º 141/2010 e suas atualizações - no capítulo 3 denominado “Dos 
parâmetros urbanísticos e das intensidades de Ocupação”), tanto para as novas residências 
como para as já implantadas. Essa fiscalização requer esforço da equipe da prefeitura para 
validação no local ou através de aerofotografias de qualidade. 

Nesse Capítulo 3, 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 7 - Capítulo 3 da Lei n.º 141/2010 - Ocupação do solo. 

Zonas 
Taxa de 

Ocupação (%) 
Índice de 

Aproveitamento 

Residenciais 60 e 65 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 1,0 

Fonte: Lei n.º 141, 2010 e atualizações. 
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A taxa de permeabilização do solo é dada em função do tamanho do lote. Essa taxa 
é a relação entre a área livre de pavimentação (ou permeável) e entre a área total do lote, 
a qual permite a infiltração da água de chuva. 

Tabela 8 - Capítulo 3 da Lei n.º 141/2010 - Taxa de Permeabilização. 

Tamanho do Lote - Área 
Taxa de 

Permeabilização 
Macaé (%) 

Até 200 m² 2 

De 200,1 m² até 500 m² 5 

De 500,1 m² até 2.000 m² 10 

Acima de 2.000 m² 20 

Atividades específicas 30 

Fonte: Lei n.º 141, 2010 e atualizações. 

 

A título de comparação, no município do Rio de Janeiro essa taxa é exigida para 
terrenos acima de 600 m², com um valor de 10% para a maioria das zonas (incluindo 
residenciais) e 0% para a zona central que concentra atividades comerciais e serviços. Para 
o município de Curitiba, a taxa de permeabilidade mínima é de 25% (ou menor se atender 
regulação específica para a zona), permitindo sua redução desde que sejam implantadas 
mecanismos de contenção de cheias (Decreto municipal n.º 176/2007), promovendo a 
retenção e/ou detenção das águas pluviais compatíveis com o volume de escoamento 
superficial produzido no lote. Em novos empreendimentos é obrigatória a implantação de 
tais mecanismos em determinadas regiões. 

Quanto maior a taxa de permeabilização, melhor ocorre a infiltração natural da água 
de chuva no solo, sobrecarregando menos o sistema de drenagem e consequentemente 
diminuindo as vazões de pico nos rios.  

Situação ideal seria se essas obras de microdrenagem fossem realizadas em 
paralelo às obras de avanço das redes coletoras de esgotamento sanitário ou de 
substituição de redes antigas de água. 

Resumidamente, de acordo com as explanações anteriores, para o programa de 
Microdrenagem será proposto os seguintes subprogramas: 

➢ Cadastramento topográfico georreferenciado de microdrenagem existente; 

➢ Fiscalização e atualização de legislação sobre permeabilidade do solo; 

➢ Incentivo à retenção da água pluvial no lote, com o aproveitamento das águas de 
chuva ou retardo da vazão na drenagem (legislação, projetos e implantação de 
sistemas de reservação); 

➢ Incentivo à infiltração e descarga lenta das águas de chuva (legislação, projetos e 
implantação de sistemas como trincheiras, microreservatórios, valas, telhados 
verdes e áreas/poços de infiltração); 

➢ Incentivar tecnologias de pavimentação permeável para o município; 

➢ Reposição da microdrenagem existente com a manutenção/substituição; 
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➢ Implementação de novas tubulações, para as áreas de expansão urbana (Sede e 
distritos). 

 

5.4.3. Macrodrenagem 

As intervenções mais significativas realizadas na macrodrenagem foram na 
execução de limpeza de grandes galerias e canais (retiradas plantas aquáticas como a 
gigoga e lixos despejados), assim como a terceirização de operação da elevatória do canal 
Fábio Franco. 

  

Figura 19 - Limpeza do canal Campos-Macaé (bairro Parque Aeroporto e Linha Verde). 
Fonte: Prefeitura de Macaé, 2020. 

 

A tendência das obras realizadas no Brasil foram a canalização dos rios, retificação 
do seu curso natural, impermeabilização do leito e construção de vias de acesso nas 
margens. Tais soluções encontram-se hoje defasadas tecnicamente, pois apesar de 
minimizar alguns problemas de inundações, acabam transferindo os transtornos para áreas 
à jusante. Com o crescimento urbano acentuado nestas áreas (incentivado pelas vias de 
acesso construídas no entorno dos rios), os canais tornam-se subdimensionados, criando 
outros problemas à população do entorno, como o represamento das águas pluviais 
provenientes dos sistemas de microdrenagem. Além disso, a ampliação da capacidade 
destes canais torna-se difícil pela ocupação urbana nas margens. 

Nesse sentido, as restrições de ocupação habitacional próxima aos córregos devem 
continuar, para que casas não sejam instaladas irregularmente, e seja possível executar 
ações voltadas na manutenção e recuperação da mata ciliar, evitando novas erosões e 
inundações em residências. Já existe legislação para tal, necessitando de fiscalização. 

 

Elaboração do Plano Diretor de Drenagem ou estudo similar 

Um estudo profundo de toda a macrodrenagem do município pode ser feito com a 
elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana (PDD), ou pelo Plano de Gerenciamento 
dos Recursos Hídricos ou ainda por algum projeto executivo do sistema de drenagem 
urbana, contendo nesses estudos os levantamentos primários (principalmente topografia 
da geometria dos rios na parte urbana) e estudos mais detalhados sobre a situação dos 
córregos existentes e suas capacidades de escoamento e cotas de enchentes e 
inundações. 
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O PDD é um instrumento que busca planejar a distribuição da água no tempo e no 
espaço para evitar prejuízos econômicos e financeiro, além de controlar a ocupação de 
áreas de risco de inundação, orientando ações destinadas à redução desses riscos (TUCCI, 
1997). 

Segundo Sheafer e Wright (1982 apud CANHOLI, 2014), o plano de drenagem 
possui alguns objetivos como: manter áreas ribeirinhas não urbanizadas (mantendo sua 
capacidade de escoamento); reduzir de maneira gradativa o risco de inundações nas 
residências; assegurar que os projetos de prevenção e correção sejam consistentes com 
os objetivos gerais do planejamento urbano; minimizar problemas de erosões e 
assoreamentos; controlar a poluição difusa; e incentivar a utilização alternativa da água de 
chuva.  

Para o município do porte de Macaé, foi estimado um custo de R$ 1.800.000 para a 
sua elaboração em um prazo de 2 anos. Esse valor foi estimado conforme experiência da 
empresa consultora em licitações de mesma finalidade.  

 

Bacias de detenção ou retenção 

Assim como as soluções “não convencionais” para microdrenagem, as novas 
técnicas para solucionar ou minimizar os problemas de macrodrenagem concentram-se 
hoje em dia no conceito de reservação. Sua principal função na macrodrenagem é a de 
conter temporariamente os picos de chuva, para liberação subsequente lenta. Esses 
sistemas são compostos principalmente de: reservatórios a superfície livre, reservatórios 
subterrâneos e retenção subsuperficial. 

Segundo o SNIS-AP (2018), cerca de 25% dos municípios brasileiros possuem 
infraestruturas com a capacidade de reduzir a magnitude do escoamento superficial, por 
meio de infiltração e/ou armazenamento temporário. Nesse conjunto, 370 municípios 
afirmaram possuir parque lineares, 105 municípios cadastraram reservatórios ou bacias de 
retenção ou detenção, lagos, piscinões ou tanques e 566 municípios possuem vias públicas 
urbanas com soluções de drenagem natural (faixas ou valas de infiltração). 

Especificamente sobre os reservatórios de amortecimento, eles são projetados para 
reduzir os picos das vazões de cheia e proteger áreas situadas à jusante, permitindo reduzir 
os riscos de inundações sem a necessidade de executar obras extensas ao longo de toda 
a extensão da rede de microdrenagem. 

Não existe falta de espaço para implantação de soluções de amortecimento de 
cheias a montante da área urbana do distrito Sede. Naturalmente isso já ocorre com a 
inundação da planície, entretanto acaba causando prejuízos materiais a população de 
maneira recorrente. 

Caso o Plano Diretor ou estudo similar opte por essas soluções, a implantação pode 
ser feita com alternativas para aproveitamento de espaços nas bacias de detenção, como: 
praças de esportes ou campo de futebol, utilizados durante o período seco, sendo o espaço 
ocupado no período de chuva como reservatório para amortecimento de cheias (Figura 20). 
No caso de bacias de retenção, as quais são construídas para não secar e auxiliar na 
melhoria da qualidade da água, pode-se aproveitar apenas o seu entorno (). 
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Figura 20 - Bacia de detenção em praça de esportes. 
Fonte: FEAM, 2006. 

 

      

Figura 21 - Bacia de retenção estruturais e naturais. 
Fonte: COELHO et al, 2014 (esquerda) e jornal Bem Paraná, 2019 (direita). 

 

Ambas as bacias de amortecimento exigem manutenção periódica, seja pela 
decantação das partículas em suspensão, limpeza de fundo, margens ou acumulação de 
resíduos. De acordo com Miguez (2016), “os reservatórios podem ainda combinar ou não 
funções de infiltração, receber vegetação específica com função de biorretenção 
(especialmente os de retenção, que podem ainda, configurar grandes áreas úmidas, 
usualmente chamadas de wetlands construídas”. 

Sobre a construção de reservatórios ou bacias de amortecimento, o 
PRH- Macaé/Ostras (2014) propôs um programa de ação denominado “H1: proposta de 
intervenções estruturais visando ao controle de cheias”. Nele foram propostas três 
alternativas para a região do médio e baixo rio Macaé e do Alto Rio das Ostras: 

➢ 1. Construção de um reservatório de regularização na Ponte do Baião: teria a 
vantagem de mitigar os problemas de suprimento de todo trecho final do rio Macaé 
a partir desta seção; porém, deverá apresentar o custo maior entre as soluções 
consideradas (capaz de atenuar a vazão máxima de 20 anos de retorno de 297 
para 47,6 m³/s, e para 50 anos de retorno de 397 para 163 m³/s); 

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

➢ 3. Construção de uma barragem de elevação de níveis a jusante da foz do rio São 
Pedro no rio Macaé, para que o remanso eleve os níveis e as disponibilidades de 
água no trecho da Severina: esta alternativa teria que ser mais bem estudada, com 
informações topobatimétricas do trecho; se viável, poderia trazer os mesmos 
benefícios da solução de transposição de bacias, até o alcance do remanso (capaz 
de atenuar a vazão máxima de 50 anos de retorno de 197 para 33 m³/s). 

 

Essas alternativas de intervenção estruturais propostas devem ser objeto de estudo 
de viabilidade econômica e ambiental, e em conjunto com a sociedade local, selecionar a 
melhor alternativa como obra mais eficiente para o controle de cheias. O estudo da FGV 
(2004) demonstrou que a dragagem do trecho final do rio Macaé, entre a foz e a confluência 
com o canal Jurumirim (4,6 km) poderia reduzir em 20 cm os níveis de cheia se 
aprofundasse o leiro até a cota - 4,0m. Mesmo com as obras regiões próximas ao canal 
Virgem Santa não seriam beneficiadas. Além disso, o estudo chamou atenção para os 
problemas de drenagem nas áreas protegidas por diques, onde seria necessário prever no 
ordenamento territorial urbano áreas de reservação de água durante as chuvas intensas 
localizadas, sendo também importante para impedir que áreas de baixada, passíveis de 
inundação frequente, sejam ocupadas. 

 

Córregos e canais urbanos 

Pequenos processos de erosão foram avistados e relatados no diagnóstico, assim 
como forte presença de lixo, lançamentos de esgoto sanitário, assoreamentos e falta de 
conservação das margens de córregos e canais urbanos. 

Soluções como sarjetas instaladas antes do talude, recomposição de vegetação, 
lixeiras aéreas ao invés da disposição do lixo largado nas calçadas, entre outras seriam 
soluções para esses problemas. 

Não foi avistado como necessidade para o município, mas caso seja necessário, a 
recuperação de taludes da macrodrenagem com significativo processo de erosão, pode ser 
recuperado construindo um enrocamento com pedra lançada ou marroada, intercalada com 
preenchimento de solo ou adotadas soluções mais caras com a utilização de gabiões 
(enrocamento preso em gaiolas), sacos de solo-cimento ou geossintéticos (Figura 22). 
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Figura 22 - Exemplos de proteção dos taludes em córregos. 
Fonte: COBRAPE (esquerda) e ArchiExpo (direita). 

 

Os custos de manutenção e conservação da macrodrenagem, tanto na limpeza e 
desassoreamento, como na manutenção e conservação dos gramados em áreas planas ao 
longo dos cursos d’água não foram computados devido à realização pela equipe da limpeza 
urbana. Pela falta de estudos técnicos, não foi proposta nenhuma solução de grande galeria 
ou novo canal de macrodrenagem. 

Estruturas dissipadoras de energia são necessárias para o controle da erosão nos 
riachos e canais, geralmente no desemboque de uma galeria com o riacho, reduzindo a 
velocidade do escoamento, e consequentemente, a erosão e o carreamento de sedimentos. 

Para declive grande do terreno devem ser adotadas estruturas de concreto (ou pedra 
argamassada) em formato de degraus. Uma estrutura dessa, com comumente utilizada na 
saída de galeria pode ser visualizada na Figura 23. Ela é executada com uma base de 
concreto e pedra de mão (0,10 a 0,15m) arrumada, assentada sobre uma caixa escavada 
no terreno com as paredes e fundo de concreto. Essa estrutura também pode ser associada 
a descidas d’água em degraus. Outra ação é a recomposição na mata natural dos córregos 
logo após essa estrutura. Para vazões e velocidades maiores em galerias, faz-se 
necessário um dissipador mais robusto, contendo estrutura de concreto que absorva o 
impacto. 

 
Planta  

 
Corte AA e BB 

Figura 23 - Estrutura dissipadora de energia (pequenas vazões). 
Fonte: UFPR, 2009. 
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Planta  

 

 
Corte AA Corte BB 

Figura 24 - Estrutura dissipadora de energia (grandes vazões). 
Fonte: NOVACAP-DF. 

 

Na área rural (em regiões de campo/plantação) ou em distritos urbanos pouco 
adensados com espaços livres, a primeira saída seria a construção de terraços (ou 
murundus) para evitar a formação de enxurradas e transporte de terras promovendo 
também a infiltração da água no solo. 

Botelho (2017) descreve o planejamento das cidades, quando ocorre um 
crescimento populacional, surgem duas principais opções utilizadas em relação à ocupação 
dos fundos de vale: 

➢ 1. Realizar obras de canalização e retificação do rio, implantando um sistema viário 
nas margens (avenidas sanitárias); 

➢ 2. Deixar o canal natural, com mínimas retificações, e suas margens inundáveis 
para ocupação de parques públicos, campos, academias a céu aberto, etc. 

Um mapa demonstrado na sequência demonstra os principais fundos de vale 
naturais e avenidas sanitárias. Pode ser observado que a solução implantada no município 
foi a Opção 1 na ampla maioria dos casos, possuindo canais abertos e fechados. A Opção 
2 é encontrada na área rural e parcialmente ao longo da RJ-168 (próximo a rotatória da 
linha verde), pela implantação de 2 km de parques lineares. Esses parques são implantados 
ao longo da faixa de um rio ou canal, auxiliando na conservação e preservação dos recursos 
naturais, normalmente aproveitada para atividades de lazer e como proteção urbanística 
contra ocupações irregulares.  

Como soluções propostas para a proteção dos fundos de vale, nos locais onde as 
margens estejam preservadas, seriam principalmente o planejamento por meio de planos 
de ocupação específicos deixando as margens inundáveis dos cursos d’água, com 
implantação de parques lineares. Em segunda hipótese seria a implantação das avenidas 
sanitárias, auxiliando também na coleta do esgotamento sanitário. Nos locais intensamente 
ocupados (margens de rios e canais), verificar a possibilidade de realocação de famílias 
com a implantação na sequência de parques para evitar a reocupação, minimizando 
impactos econômicos e sociais negativos que serão gerados em caso de eventos 
hidrológicos extremos. 
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5.4.4. Defesa Civil 

A Defesa Civil municipal possui papel fundamental na prevenção dos desastres 
relacionados à drenagem urbana. A partir da elaboração do Plano de Contingência e 
Emergências, o órgão poderá planejar suas ações a curto, médio e longo prazo, para 
garantir a prevenção dos eventos adversos no município. 

Conforme descrito no diagnóstico, a Defesa Civil Municipal possui uma Secretaria 
Adjunta, vinculada 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. 

Nos períodos considerados de normalidade são realizadas ações de prevenção e 
preparação. Nessa época ocorre a montagem do plano estratégico anual, cursos e 
montagem de grupo de voluntários (4 turmas por semestre), seminários, reciclagem dos 
agentes de Defesa Civil e ainda palestras em escolas e comunidades. 

A Defesa Civil Municipal é bem estruturada e atende principalmente a inundações 
do rio Macaé e seus canais afluentes. Como proposta será sugerida apenas uma análise 
anual de uma possível reestruturação da equipe, como atualmente já acontece. 

A COMDEC possui elaborado o Plano de Emergência e Contingência (PLANCON), 
revisado em 2019 com periodicidade anual. 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. 

Assim, será considerado como proposta apenas a atualização do Plano de 
Emergências e Contingências. Alguns fatos de desastres levantados no diagnóstico 
demonstram que anualmente ruas são alagadas assim como ocorrem inundações de 
canais e rios, demonstrando a importância na atualização constante desse plano, atrelado 
com a manutenção do sistema de drenagem antes de períodos de chuvas intensas. 
Portanto, as áreas de risco de enchentes e inundações deverão ser monitoradas e 
periodicamente atualizadas, desenvolvendo um efetivo sistema de comunicação com a 
população em risco.  

Os problemas de deslizamentos de terra relatados no PLANCON ocorrem em 
regiões de topografia mais íngreme ou nas margens de rios, tanto em regiões da Sede 
como nos distritos. Os bairros com riscos estão reproduzidos no Quadro 4.  

Quadro 4 - Identificação dos bairros mais vulneráveis. 

Bairros Vulneráveis a: 

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, Estrada do Sana, Córrego do Ouro, 
Frade, Glicério, Óleo, Trapiche 

Deslizamento 

Aroeira, Sana Rolamento de matacão 

Fonte: PLANCON, 2019. 
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Como proposta seria a visita frequente nesses locais pela Defesa Civil, verificando a 
possibilidade de remoção das famílias, ou em casos de muitas moradias instaladas em 
áreas consolidadas, o planejamento para a execução de obras de contenção em áreas 
críticas de erosão, vossorocas e deslizamentos, com a execução de muros de contenção, 
muros de arrimo, gabiões, parede diafragma, parede atirantada, solo armado, 
geossintéticos, entre outros. Não serão detalhados custos dessas obras devido a não 
previsão por parte da prefeitura de execução das mesmas. 

Como frequentemente ocorrem chuvas intensas as quais resultam em um rápido 
aumento do nível dos cursos d’água, torna-se fundamental um sistema de alerta operante 
para alertar a população. Será proposto que ambos os sistemas existentes (do INEA e da 
Defesa Civil) estejam atualizados, avisando e cadastrando a população para o recebimento 
dos alertas via SMS. Melhorias em locais críticos seriam alertas vias sirenes e placas de 
trânsito indicado alerta de alagamento em determinada região. 

Uma das ações da municipalidade na prevenção de desastres seria na remoção da 
população em regiões susceptíveis a riscos de inundações e deslizamentos, geralmente 
construídas em regiões irregulares. A prefeitura atualmente só remove as famílias das 
casas em casos graves de abalos estruturais, seguindo orientações descritas no PLANCON 
envolvendo outras secretarias como a da habitação e a do desenvolvimento social. Este 
fluxograma está reproduzido na Figura 25. 
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Figura 25 - Fluxograma de remoção de famílias em área de risco. 
Fonte: PLANCON, 2019. 

 

Para o programa Defesa Civil, de acordo com o apresentado anteriormente, será 
proposto: 

➢ Avaliação anual de uma possível reestruturação da Defesa Civil; 

➢ Atualização periódica das áreas de risco de enchentes, inundações e 
deslizamentos no PLANCON; 

➢ Execução de obras de contenção em áreas críticas de erosão, vossorocas e 
deslizamentos; 

➢ Adequação do sistema de alerta para o caso de chuvas intensas; 

➢ Capacitação de voluntários e reciclagem dos agentes de Defesa Civil; 
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➢ Retirada da população de regiões de frequentes inundações e áreas críticas de 
desmoronamentos. 

➢  

5.4.5. Gestão do Sistema 

Alguns itens essenciais ao planejamento e gestão dos serviços adequados da 
drenagem são o Plano Diretor de Drenagem (PDD) municipal, o cadastro técnico, 
mapeamento de áreas de risco, monitoramento de dados hidrológicos, política e 
instrumentos de gestão, comitês de bacia e regulação. Os temas PDD, cadastro, 
mapeamento e monitoramento hidrológico já foram detalhados nos programas anteriores. 
Os demais serão tratados no decorrer desse produto. 

Um sistema de drenagem deve considerar o comportamento da bacia hidrográfica 
no qual está inserido pois a área da bacia compreende naturalmente a água proveniente 
da precipitação que escoa até seu exutório. Segundo a Política Nacional de Recursos 
Hídricos, uma das competências dos comitês de bacia é a de promover o debate das 
questões relacionadas aos recursos hídricos e articular a atuação de entidades 
intervenientes, arbitrando em primeira instância administrativa os possíveis conflitos 
relacionados aos recursos hídricos. 

O município de Macaé participa do Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios Macaé e 
das Ostras (CBH Macaé) cuja entidade delegatária é o 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. 

A regulação e fiscalização são fundamentais para a gestão, e estão previstas nas 
leis e decretos da política do saneamento. Segundo o Artigo 2 do Decreto n.º 7.217/10, a 
entidade reguladora é um órgão de direito público que possua competências próprias de 
natureza regulatória, independência decisória e não acumule funções de prestador dos 
serviços regulados. A Lei n.º 11.445/07 não trata da regulação, especificamente, quando 
os serviços são prestados pelo titular, como nesse caso. Não existe distinção quando não 
há relação contratual entre o titular e o prestador, em função da prestação ser por meio de 
órgão da Administração Pública municipal Direta ou entidade da Administração Pública 
municipal Indireta. 

As ações propostas nos itens anteriores dependerão de uma gestão eficiente do 
sistema de drenagem. Conforme demonstrado no diagnóstico, a gestão do sistema de 
Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas praticamente não é realizada. 

A gestão dos serviços de drenagem nos municípios brasileiros é realizada 
geralmente pela administração pública direta, ou seja, pela própria prefeitura, inexistindo 
uma entidade específica responsável pela prestação dos serviços (como ocorre com os 
serviços de água e esgoto), sendo raro os casos em que os serviços são regulados por 
meio de agências reguladoras. Algumas obras de macrodrenagem são de responsabilidade 
dos estados. 

Com base nas premissas do artigo 38 do Decreto n.º 7.217/2010, apresenta-se 
alguns possíveis cenários aplicáveis de prestação de serviço: 

➢ Serviços de administração direta; 

http://cbhmacae.eco.br/site/wp-content/uploads/2019/03/Composi%C3%A7%C3%A3o-CILSJ.pdf
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➢ Serviços terceirizados no modelo de Contratação de Serviços; 

➢ Serviços terceirizados no modelo de Concessão Pública; 

➢ Serviços terceirizados no modelo de PPP (Parceria Público Privada);  

➢ Serviços por Contrato de Programa entre entes federados. 

 

Os serviços de saneamento básico são de titularidade indubitavelmente municipal, e 
a competência e responsabilidade pela correta, eficaz e adequada prestação cabe à 
municipalidade. Neste contexto o modelo básico de gestão dos serviços compreende a 
administração direta pelo poder público. Para o serviço de administração indireta, outros 
modelos podem ser adotados com um nível de participação privada. Nestes casos admite-
se a transferência da sua execução à iniciativa privativa por delegação do Poder Público, 
sob a modalidade de alguns dos instrumentos que compreendem a forma de prestação por 
terceirização: via contrato de prestação de serviços, concessão comum, parceria público-
privada; modalidades de concessão patrocinada ou concessão administrativa; e, 
consórcios públicos. 

 

Definição do modelo institucional 

A Secretaria Adjunta de Obras é o setor responsável pela 
execução/acompanhamento das obras de pavimentação e consequentemente das obras 
de drenagem atreladas a essa nova pavimentação, além de realizar a 
manutenção/desobstrução das galerias e bocas de lobo. Assim deveria ser o órgão 
municipal por desenvolver todo o planejamento e estudos das bacias, para posterior 
licitação das obras. A limpeza das bocas de lobo ou bueiros é realizada pelos funcionários 
da Secretaria Adjunta da Serviços Públicos.  

Buscando melhorar a qualidade e o planejamento dos serviços de drenagem, de 
forma a analisar todo o contexto das sub-bacias (manejo das águas pluviais) e organizar o 
cadastro existente, propõe-se que a Secretaria Adjunta de Obras possua uma Diretoria ou 
Departamento responsável pela gestão da drenagem no município, coordenando ações de 
concepção de projetos e inicialmente o cadastramento das informações existentes. Após a 
licitação da obra, a gestão da execução e manutenção são de suma importância para a 
correta utilização dos sistemas no caso das chuvas intensas, assim como a execução de 
acordo com o projeto, o cadastramento do desenho do “As-built” (como foi construído) e a 
fiscalização da implantação da obra. 

A gestão do sistema e das sub-bacias é fundamental também para a definição de 
novos parâmetros técnicos a serem adotados em leis e códigos vigentes, propondo 
readequações e implantação de novas alternativas para o planejamento urbano, visando a 
aplicação de medidas preventivas contra os prejuízos causados pelas chuvas intensas. 
Outro fator importante seria desvincular os custos com toda e qualquer obras de drenagem 
dos custos de pavimentação, para se ter a real noção do valor gasto nessa vertente do 
saneamento, de forma a incrementar/reduzir a taxa no IPTU ou incorporar uma tarifa de 
drenagem urbana. 

Mesmo com a criação de uma estrutura específica (Diretoria ou Departamento), ela 
continuaria vinculada e subordinada à estrutura geral da Secretaria, dificultando a 



    

 

 

 
PRODUTO 4 - TOMO III - DRENAGEM 

 Página: 97 

 

formulação de ações estratégicas como a definição de um centro de custos específico para 
o sistema de drenagem, com a possibilidade da apropriação destes custos. Melhorando 
essa gestão inicial, em poucos anos seria possível analisar a viabilidade da criação de uma 
autarquia específica para o sistema público de manejo de águas pluviais urbanas, desde 
que seja possível a implementação da taxa/tarifa de drenagem para possuir receita própria 
e ter gestão administrativa e financeira descentralizada. 

 

Criação/Atualização do Sistema Nacional de Informações de Saneamento 
Básico 

Essa diretoria ou departamento também deve ser a responsável por alimentar o 
Sistema Nacional de Informações de Saneamento Básico da vertente de drenagem urbana, 
com os dados do município cadastrados ao longo do ano. No diagnóstico consta o 
questionário respondido pela municipalidade nos anos de 2017 e 2018, na medida que 
exista determinada informação, ou seja, existem informações sem preenchimento. Ele deve 
se tornar uma ferramenta de análises subsidiando a tomada de decisões sobre os recursos 
hídricos e prioridades de investimentos.  

Além de preencher deve-se analisar a evolução dos indicadores ano a ano para 
avaliação se os recursos estão sendo empregados em melhorias. Com a evolução da 
gestão, é possível criar novos indicadores georreferenciados por bairros ou sub-bacias visto 
que a Prefeitura possui equipe especializada que administra o GeoMacaé, podendo assim 
criar um Sistema Municipal de Informações de Saneamento mais detalhado por regiões do 
município. 

Esses dados podem ser disponibilizados para compor o Sistema de Informação 
sobre Recursos Hídricos (SERHI) auxiliando na gestão das águas da bacia hidrográfica dos 
rios Macaé e das Ostras. 

 

Revisão e remodelação dos parâmetros técnicos adotados 

Na legislação municipal foi verificada a existência de mecanismos de controle de 
ocupação em área próximas aos riachos e em trechos íngremes, necessidade do “Habite-
se” para poder habitar determinada moradia, obrigatoriedade de aplicar a taxa de 
permeabilidade na construção, instalar a fossa séptica seguida de pós tratamento, entre 
outros. Entretanto, praticamente inexiste fiscalização por parte da Prefeitura para exigir 
essas legislações vigentes, o que propicia a execução de casas irregulares causando 
transtornos futuros seja pela insegurança do local ou pela falta de saneamento. 

Estão sendo propostas inclusão de novos conceitos na legislação ou plano diretor, 
como por exemplo incentivo ao aproveitamento e exigência de reservação da água de 
chuva para as novas construções, à infiltração e descarga lenta das águas de chuva, 
revisão e fiscalização da taxa de permeabilidade, aplicação de pavimentação permeável 
(artigo 89, V do plano diretor municipal), controle de faixas non aedificandi ao longo dos 
cursos d'água (presente no código de urbanismo) e implementação de  reflorestamento. 

O PRH-Macaé/Ostras (2014) possui um programa de ação denominado 
“H2: Proposta de intervenções não estruturais visando à mitigação dos impactos das 
cheias” o qual corrobora com várias ações descritas no presente PMSB. Sobre a ação de 
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regulamentação do uso da terra, a sua ficha resumo descreve também sobre a priorização 
da não ocupação urbana das áreas inundáveis, o mapeamento e zoneamento dessas 
regiões de acordo com os níveis e recorrências das chuvas intensas. As transferências de 
famílias dessas regiões criam terrenos que devem ser ocupados por áreas de lazer, 
parques ou outros usos que evitem novas ocupações irregulares.   

Nesse sentido, programas de proteção de nascentes, de áreas verdes e APP’s 
restringem a ocupação do solo e consequentemente o uso dos recursos hídricos. Um bom 
exemplo a ser citado é o Programa Cultivando Água Boa, implementado em 2003, pela 
ITAIPU Binacional, no estado do Paraná, o qual possui uma ampla iniciativa socioambiental 
concebida a partir da mudança na missão institucional da empresa, de participação 
permanente de parceiros, órgãos governamentais, ONGs, instituições de ensino, 
cooperativas, associações comunitárias e empresas. 

 

Qualidade da Água 

A drenagem de águas pluviais urbanas representa um importante componente na 
qualidade dos recursos hídricos, pois carrega consigo uma grande variedade de 
contaminantes provenientes de poluição, principalmente devido ao lançamento irregular de 
esgoto e introdução de resíduos sólidos no sistema de drenagem, além de deposição 
atmosférica, processos erosivos, entre outros, na medida em que a água de chuva escoada 
faz a “lavagem” das ruas. 

As ações de monitoramento deverão ser realizadas através de alguns pontos de 
controle, de preferência inicialmente em locais com a rede coletora de esgoto implantada, 
sendo possível avaliar a qualidade dos corpos receptores e a origem de possíveis 
poluições. Com relação aos parâmetros monitorados, sugere-se que sejam mantidas as 
variáveis monitoradas atualmente para controle de qualidade de cursos d’água (matéria 
orgânica, óleos, graxas, sedimentos, metais, etc), que podem ser comparados aos limites 
estabelecidos pela Resolução CONAMA n.º 357/2005. A prestadora de serviços de 
esgotamento sanitário é obrigada a realizar ensaios a montante e jusante dos lançamentos 
de ETEs, devendo a Prefeitura cobrar os ensaios, analisar e ampliar as coletas. 

Devido à poluição dos recursos hídricos, os lançamentos de drenagem urbana e 
suas estruturas (como por exemplo bacias de detenção) deverão possuir outorga de 
lançamento. 

Corroborando com o monitoramento da qualidade, o PRH-Macaé/Ostras (2014) 
possui um programa de ação denominado “E1: Enquadramento das Águas Superficiais” o 
qual propôs o enquadramento dos recursos hídricos das bacias da Região Hidrográfica VIII. 
Assim, o monitoramento é essencial para analisar o tipo de poluente responsável pelo não 
enquadramento do corpo hídrico. Tanto a área urbana da Sede e dos distritos pecam com 
a falta de tratamento de esgoto para a maioria da população, prejudicando a qualidade dos 
corpos hídricos. 

Nesse sentido, outro programa do PRH-Macaé/Ostras (2014) denominado “E2: 
Outorga de lançamento de poluentes no meio hídrico” visa fornecer subsídios ao INEA em 
modelos de simulação da qualidade, para posterior definição dos parâmetros a serem 
adotados na análise dos pedidos de manifestação de outorga de direito do uso de recursos 



    

 

 

 
PRODUTO 4 - TOMO III - DRENAGEM 

 Página: 99 

 

hídricos para diluição de efluentes. Portanto, a municipalidade deve cadastrar e fornecer 
dados dos principais lançamentos de drenagem e efluentes sanitários. 

A partir das ações e metas do avanço da cobertura de atendimento aos sistemas de 
saneamento, previstas no presente PMSB, automaticamente ocorrerá a melhoria qualitativa 
dos recursos hídricos. Com a elaboração desse plano, o programa do PRH-Macaé/Ostras 
(2014) denominado “E1: Planos Municipais de Saneamento Básico: coleta e tratamento de 
esgotos” atingirá o seu objetivo para o município de Macaé. 

 

Educação Sanitária e Ambiental 

Outras ações propostas para melhoria da gestão do sistema é a elaboração de 
programa de educação ambiental e sanitária, voltado à drenagem urbana, de preferência 
vinculado e circulado junto com as outras vertentes do saneamento. As alternativas 
propostas no PMSB foram explanadas no item “Mecanismos de articulação e integração de 
políticas, programas e projetos de saneamento básico com outros setores correlacionados”. 

Conforme apresentado pelo programa do PRH-Macaé/Ostras (2014) denominado 
“G: Educação Ambiental”, deverão ser ações integradas entre as instituições (comitê de 
bacia, INEA, ONGs, escolas municipais, prefeituras, universidade, associações locais, etc) 
de modo a economizar recursos e possuir o máximo alcance. 

 

Após explanações acima dos subitens que envolverão o programa de Gestão do 
Sistema, será proposto: 

➢ Definição do modelo Institucional de gestão da Drenagem e Manejo de Águas 
Pluviais Urbanas; 

➢ Criação ou Atualização do Sistema Municipal de Informações de Saneamento 
Básico; 

➢ Revisão e remodelação dos parâmetros técnicos adotados em leis e códigos 
vigentes; 

➢ Controle das faixas non aedificandi ao longo dos cursos d'água e implementar 
reflorestamento; 

➢ Monitoramento da qualidade da água no sistema de drenagem; 

➢ Criar e implementar programa de educação ambiental contínuo para a drenagem 
pluvial. 

 

5.5. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA 

O Art. 29 do Capitulo VI - DOS ASPECTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS, da Lei 
n.º 11.445/2007 determina: 

“Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-
financeira assegurada, sempre que possível mediante remuneração pela cobrança 
dos serviços.” 
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“III - de manejo de águas pluviais urbanas: na forma de tributos, inclusive taxas, em 
conformidade com o regime de prestação dos serviços ou de suas atividades.” 

Já o Art. 36 enfatiza que: 

“A cobrança pela prestação dos serviços públicos de drenagem e manejo de águas 
pluviais urbanas deve levar em conta, em cada lote urbano, os percentuais de 
impermeabilização e a existência de dispositivos de amortecimento ou de retenção 
de água da chuva, bem como poderá considerar: 

I - o nível de renda da população da área elencada; 

II - as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas.” 

 

Segundo Tucci (2012), a inexistência de cobrança na imensa maioria dos 
prestadores de serviço de drenagem decorre das dificuldades legais e técnico-operacionais 
para a sua implantação, pois como citado acima no Artigo 36, deve-se considerar 
percentuais de impermeabilização e a existência de dispositivos de amortecimento ou 
retenção de água da chuva em cada lote urbano. 

Geralmente no Brasil, recai sobre as prefeituras o pesado ônus financeiro dos custos 
de implantação e manutenção dos sistemas de Manejo de Águas Pluviais. Na maioria das 
vezes, os serviços municipais não são organizados como entidades independentes, com 
autonomia financeira e gerencial (BAPTISTA e NASCIMENTO, 2002). Tais recursos são do 
tesouro municipal, complementados eventualmente, com financiamentos pontuais dos 
governos federal ou estadual ou ainda por empréstimos de bancos. 

Corroborando com o descrito acima, segundo o SNIS-AP (2018) apenas 6% dos 
municípios que responderam à pesquisa (total de 215 municípios) possuem alguma forma 
de cobrança ou ônus indireto. Desses, 73% fazem por meio de fator do IPTU, 23% por meio 
de contribuição de melhoria, 1,5% por taxa específica, 2% misto entre contribuição de 
melhoria e fator do IPTU e 0,5% por outras formas de cobrança. 

A partir das receitas (indicador SNIS FN009) e despesas (indicador SNIS FN016), 
de 3.080 municípios, 8,2% informaram ser superavitários (receita maior que despesa), 
47,6% são deficitários (despesa maior que receita) e 44,2% estão equilibrados (receita igual 
a despesa). 

 

5.5.1. Recursos Necessários dos Investimentos 

Após implantado o modelo de gestão institucional do sistema de drenagem, deverá 
ser elaborado estudo detalhado da sustentabilidade econômico-financeira do modelo 
aprovado, estabelecendo-se, então, a origem definitiva dos recursos necessários os quais 
deverão cobrir os seguintes serviços: 

➢ Manutenção dos ativos: limpeza e desobstrução da rede de drenagem e dos seus 
componentes (bocas de lobo, poços de visita, etc.), das margens dos canais e dos 
reservatórios de detenção; 

➢ Operação: garantia das condições adequadas para o funcionamento dos diversos 
componentes da micro e macrodrenagem; 
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➢ Gestão administrativa e técnica: manutenção de estrutura necessária para a 
prestação do serviço, com equipe técnica capacitada e equipamentos adequados; 

➢ Renovação de ativos: substituição periódica dos elementos estruturantes da rede 
de drenagem caso término de sua vida útil ou apresente problemas; 

➢ Atualização / modernização da prestação do serviço público: capacitação e 
atualização dos técnicos, estudos, pesquisa e testes para consolidação de novas 
alternativas tecnológicas para a drenagem urbana; 

➢ Obras de expansão: devido ao crescimento vegetativo são necessárias 
ampliações ou implantação de novo sistema de drenagem. 

 

Esses recursos deverão ser oriundos da cobrança de taxas/tarifas e do aporte de 
financiamentos. Geralmente a ampliação do sistema de drenagem e manejo de águas 
pluviais urbanas é realizado por meio de financiamentos nas obras de pavimentação e com 
recursos próprios na manutenção, recuperação e limpeza das bocas de lobo e margens 
dos riachos. 

Como atualmente os possíveis recursos próprios para investimento na drenagem 
são provenientes indiretamente pelo IPTU (sem uma porcentagem definida) ou proveem do 
orçamento geral do município (maioria dos casos), fica impossibilitado prever valores de 
receitas para um planejamento prévio. 

Outras fontes de recursos que municípios usualmente recorrem para fazer frente às 
despesas de drenagem são por meio de emendas parlamentares, transferências da União 
e dos estados, recursos próprios, Fundo de Participação dos Municípios, convênio, Fundo 
Estadual de Recursos Hídricos, royalties, taxas com multas, etc.  

Caso a prefeitura necessite de maior aporte para execução das obras, o município 
deve buscar recursos financeiros para suprir seu orçamento anual, nas fontes tradicionais 
de financiamento: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES, FUNASA, PAC, 
entre outros. 

Como citado anteriormente, é necessário desvincular os custos com obras e 
manutenção das estruturas de drenagem com os custos de pavimentação, tanto pessoal 
como equipamentos, para se ter a real noção do valor gasto nessa vertente no município. 

Segundo o SNIS-AP (2018), os investimentos realizados pelos municípios que 
responderam à pesquisa no ano de 2018, o valor per capita médio nacional de investimento 
foi de R$ 24,15 /hab.ano, e de R$ 25,18 /hab.ano se considerar apenas a região Sudeste. 
Já em termos de desembolsos totais de investimentos, o valor per capita médio nacional 
foi de R$ 19,48 /hab.ano, e de R$ 20,29 /hab.ano se considerar apenas a região Sudeste. 
O município de Macaé informou ao SNIS um valor de investimentos e desembolsos de 
R$ 46,35 /hab.ano. 

Já para as despesas com o serviço de drenagem, o SNIS-AP (2018) apresentou um 
valor médio de despesa per capita nacional de R$ 20,22 /hab, ano (ou de R$ 55,17 / unidade 
edificada.ano). Para a região Sudeste é de R$ 22,06 /hab, ano (ou de R$ 62,99 / unidade 
edificada.ano). O município de Macaé informou ao SNIS um valor de despesa média de 
R$ 46,35 /hab.ano ou de R$ 147,47 /unidades edificadas.ano. 



    

 

 

 
PRODUTO 4 - TOMO III - DRENAGEM 

 Página: 102 

 

Um resumo dessas comparações está reproduzido na Tabela 9. 

Tabela 9 - Resumo dos investimentos, desembolsos e despesas de 2018.  

Situação 
SNIS-AP 2018 
(R$ / hab.ano) 

Média Nacional 

SNIS-AP 2018 
(R$ / hab.ano) 

Região Sudeste 

SNIS-AP 2018 
(R$ / hab.ano) 

Macaé 

Investimento 24,15 25,18 46,35 

Desembolsos totais de 
investimento 

19,48 20,29 46,35 

Despesas 20,22 22,06 46,35 

Fonte: SNIS-AP, 2018. 

 

5.5.2. Formulação de Modelos e Estratégias de Fornecimento 
Necessários à Universalização 

Sugere-se como principal proposição, a implantação do cálculo da taxa de drenagem 
conforme anteriormente estabelecido na Lei da Política Nacional de Saneamento Básico e 
seu Decreto Regulamentador n.º 7.217/2010. Esse valor pode ser cobrado por uma 
porcentagem discriminada do IPTU ou uma taxa específica.  

Algumas cidades já chegaram a adotar ou adotam a cobrança da taxa de drenagem, 
como São Bernardo do Campo-SP, Santo André-SP, Porto Alegre-RS, Montenegro-RS, 
Colatina-ES, Gaspar-SC, entre outras. 

Lengler e Mendes (2013) realizaram estudos comparativos de diferentes 
metodologias de cálculo de uma taxa de drenagem, indicando que os resultados apuraram 
um valor relativamente baixo para uma taxa anual, da ordem de R$ 17 a 20 reais ao ano 
por residência. 

Existem várias metodologias propostas e aplicadas para o cálculo de uma taxa de 
drenagem. O princípio de cobrança da taxa de drenagem se apoia na formula do Método 
Racional: 

𝑄 = 𝐶 𝑥 I 𝑥 𝐴 

Onde:  

➢ Q: vazão em m³/s; 

➢ I: intensidade da precipitação pluviométrica (mm/seg);  

➢ C: coeficiente de impermeabilização da área;  

➢ A: área da bacia contribuinte (m² ou ha), para bacias até 5 km². Áreas maiores 
deverão ser calculadas pelo método do Hidrograma Unitário Triangular (UHT). 

Calcula-se em função da intensidade de precipitação pluviométrica média, para a 
Região, o volume de chuva precipitada durante um ano sobre a área limitada pelo perímetro 
urbano. Deduz-se normalmente 50% da área considerada como precipitada sobre áreas 
públicas, sistema viário, praças, parques, entre outras e o restante da vazão sobre os 50% 
da área urbanizada, determinando-se a vazão por m² ou hectare.  

Estima-se o valor dos investimentos anuais em drenagem e manejo das águas 
pluviais urbanas: 
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➢ Ampliação da microdrenagem; 

➢ Reposição da micro e macrodrenagem a cargo da Prefeitura Municipal; 

➢ Execução da macrodrenagem; 

➢ Operação e manutenção do sistema. 

 

O custo anual determinado dividido por 50% da vazão precipitada determina a taxa 
unitária de drenagem: R$ / m² (ha) por ano. Dividindo-se por 12 meses, obtém-se a taxa de 
drenagem mensal.  

Multiplicando-se a área do lote pela taxa mensal de drenagem, obtém-se a taxa bruta 
de drenagem. Esta taxa será reduzida, em função do coeficiente de impermeabilização (c). 
Quanto maior for o valor de (c) próximo a 1,0 (100% de impermeabilização do lote) maior 
será o valor da taxa de drenagem a ser paga pelo proprietário do imóvel. Quanto menor for 
o valor de (c) próximo a 0,0 (0% de impermeabilização do lote) menor será o valor da taxa 
de drenagem a ser paga pelo proprietário do imóvel. O valor da taxa de drenagem poderá 
ser agregado à conta de abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta de resíduos 
sólidos, ou ainda à conta de consumo de energia elétrica. 

Segundo Baptista e Nascimento (2002) a implantação e gestão dos sistemas de 
drenagem nos municípios implicam na mobilização de uma quantidade expressiva de 
recursos financeiros. Para garantir a sustentabilidade financeira destes serviços, é possível 
estabelecer modalidades de captação de recursos. Dentre estas modalidades estão os 
impostos, as taxas (podendo ser fixas ou calculadas com base em parâmetros físicos) e os 
pagamentos correspondentes a um consumo. 

No Brasil, bem como em outros países, os serviços de drenagem urbana são 
financiados por uma parcela do orçamento do município. Eventualmente, podem ocorrer 
investimentos Federais ou Estaduais, dirigidos especialmente a execução de obras, mas a 
composição destes recursos empregados na manutenção dos sistemas de drenagem é 
municipal, sendo captados através de impostos. Geralmente, o financiamento é feito 
através do Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana (IPTU). Como a drenagem urbana 
não é percebida como prioridade política, seu financiamento esbarra na restrição 
orçamentária e observa-se que os investimentos são insuficientes diante da elevada 
demanda (Cançado, Nascimento e Cabral, 2006; Tucci, 2002). 

A aplicação de uma taxa de drenagem é uma forma de sinalizar ao usuário a 
existência de um valor para os serviços de drenagem urbana e que estes custos variam de 
acordo com a impermeabilização do solo (Gomes, Baptista, Nascimento, 2008). 

Como o serviço não é ofertado igualmente a todos os usuários na área urbana, é 
difícil estabelecer um valor a ser cobrado pelo uso destes serviços. 

Outra metodologia utilizada para o cálculo de taxas sobre a drenagem foi 
desenvolvida por Tucci (2002) e baseia‐se em expressões matemáticas que representam 
o rateio dos custos de operação e manutenção do sistema de drenagem. 

Para isso, aplica‐se a seguinte equação: 

𝑇𝑥 =  
𝐴 𝑥 𝐶𝑢𝑖

100 𝑥 (28,43 + 0,632 𝑥 𝐼)
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Onde: 

➢ Tx = Taxa a ser cobrada, em R$, por imóvel; 

➢ A = Área do lote em m²; 

➢ I = Percentual de área impermeabilizada do imóvel; 

➢ Cui = Custo unitário das áreas impermeáveis, em R$/m², sendo obtido pela equação: 

𝐶𝑢𝑖 =  
100 𝑥 𝐶𝑡

𝐴𝑏 𝑥 (15,8 + 0,842 𝑥 𝐴𝑖)
 

Onde: 

➢ Ct = Custo total para realizar a operação e manutenção do sistema, em milhões de 
R$; 

➢ Ab = Área da bacia em Km²; 

➢ Ai = Parcela de área da bacia impermeabilizada, em %. 

 

Outras metodologias estão explicadas no trabalho de Lengler e Mendes (2013), 
realizadas por Cançado, Nascimento e Cabral (2005) e por Gomes, Baptista e Nascimento 
(2008). 

Pode-se citar como exemplo o município de Santo André, onde foi instituída uma 
taxa de drenagem através da Lei Municipal n.º 7.606/97, entrando em vigor em 1º de janeiro 
de 1998. O objetivo da criação desta taxa foi de financiar os custos da manutenção do 
sistema de drenagem urbana, o que inclui os serviços de limpeza de bocas de lobo, 
galerias, desassoreamento de córregos, manutenção de bacias de retenção e detenção do 
município. Não está computado na taxa investimentos com novas obras. A forma de 
cobrança empregada em Santo André se baseia no tamanho da área impermeabilizada do 
lote, ou seja, no volume lançado no sistema de drenagem, refletindo, portanto, o quanto 
cada lote sobrecarrega o sistema. Este volume é estimado de acordo com o índice 
pluviométrico médio histórico dos últimos 30 anos. O valor da taxa específica é de 
R$ 2,5/un.mês (SNIS-AP, 2018). 

 

5.6. PROJEÇÃO DAS DEMANDAS POR SERVIÇOS 

Na Lei n.º 11.445/2007, que define a Política Nacional de Saneamento Básico, o 
parágrafo segundo do Artigo 52 cita a necessidade dos serviços públicos de saneamento 
básico estimarem as demandas por serviço, para o horizonte de vinte anos ou mais, 
considerando a definição de metas para curto, médio e longo prazo. Neste estudo foram 
adotados os prazos previstos no termo de referência: 

➢ 1 a 4 anos - curto prazo; 

➢ 5 a 8 anos - médio prazo; 

➢ 9 a 20 anos - longo prazo. 
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Conforme demonstrado nos programas, o sistema de drenagem e o manejo de 
águas pluviais urbanas irão demandar a execução de serviços como: elaboração de 
projetos, planos e legislações; execução de novas obras; fiscalização de obras e das 
irregularidades da utilização do sistema e das leis vigentes; operação e manutenção do 
sistema existente. 

Foram apresentados os programas e sub-programas contendo seus custos 
estimados, ano de implantação e também a frequência de atualizações. Todos os valores 
estarão contidos com maiores detalhes no próximo produto, do detalhamento dos projetos 
e ações propostos. 

Pela realidade nacional apontada pelo SNIS-AP, o sistema de drenagem ainda 
carece de muitas informações, indicadores e organização para se poder definir e projetar 
números mais exatos objetivando a melhoria da prestação do serviço. Isso sem contabilizar 
com a particularidade hidrográfica, hidrológica, geográfica e urbanística que cada município 
possui para comparação e balizamento da quantidade de funcionários, por exemplo, ou 
frequência de limpeza de canais e rios. 

Por mais que as propostas de implantação e manutenções não possuam uma 
hierarquização de intervenção prioritárias, a futura equipe de gestão analisará as sub-
bacias como um todo, devendo propor um cronograma de intervenções nas regiões mais 
críticas e comumente afetadas. 

Um resumo de demandas financeiras de implantação e manutenção da 
microdrenagem pode ser visualizada na Tabela 10. Nesses custos não foram computados 
os gastos com a gestão do sistema, ou seja, o custo de horas de trabalho de engenheiros, 
técnicos e consultoria. 
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Tabela 10 - Demandas futuras, investimentos propostos e despesas estimadas para o sistema de drenagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 
PRODUTO 4 - TOMO III - DRENAGEM 

 Página: 107 

 

 

 

Fonte: SERENCO. 
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5.7. DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS E METAS - FORMA GRADUAL APOIADOS EM INDICADORES 

Detalham-se a seguir, as principais metas a serem observadas quando da 
implementação do PMSB. Conforme demonstrado ao longo desse produto, essas metas 
estão articuladas com os programas propostos, tanto para a universalização dos sistemas 
de saneamento como com os programas do PRH-Macaé/Ostras (2014). 

 

Metas Qualitativas 

1. Criar nos cidadãos uma consciência de preservação dos recursos hídricos e 
naturais, através de campanhas, cursos curriculares na Rede Municipal de Ensino, 
pelos programas educacionais, além de eventos específicos; 

2. Coibir o lançamento de águas servidas e esgotos sanitários, com ou sem tratamento, 
na rede de galerias de águas pluviais, que deverão ter o destino adequado em rede 
apropriada; 

3. Promover a preservação e recuperação de nascentes; 

4. Promover a conservação da rede hidrológica, inclusive com a revegetação de mata 
ciliar e a renaturalização de canalizações; 

5. Promover o controle de erosão em terraplenagens e em terrenos desprovidos de 
vegetação; 

6. Promover o controle de assoreamento dos corpos d’água; 

7. Coibir a deposição de materiais ao longo dos corpos d’água, em especial os resíduos 
da construção civil, resíduos orgânicos e o lixo doméstico; 

8. Estabelecer e fiscalizar o plano de uso e ocupação das bacias hidrográficas, em 
especial quanto à proteção das áreas de fundos de vale, dos corpos d’água e de 
áreas de recarga de aquíferos; 

9. Inserir os parâmetros necessários à manutenção da permeabilidade do solo e ao 
sistema de retenção de águas das chuvas na política de uso e ocupação do solo; 

10. Promover obras de manutenção de infraestrutura, como a limpeza e o 
desassoreamento dos rios, córregos e canais, o redimensionamento de obras de 
microdrenagem, a recuperação estrutural de obras de infraestrutura; 

11. Executar obras de ampliação de infraestrutura como a construção de galerias, 
dissipadores de energia e a proteção das margens dos rios, córregos e canais; 

12. Promover e incentivar a implantação de vegetação ao longo dos corpos d’água, nas 
nascentes, nas cabeceiras e nas áreas de recarga de aquíferos; 

13. Promover e incentivar programa para conservação do solo e combate à erosão, no 
meio rural e no meio urbano; 

14. Promover o controle da qualidade da água de chuva, a qual escoada pelas ruas 
acaba por “lavar” a mesma, conduzindo aos rios uma série de resíduos prejudiciais; 

15. Reestruturar ou atualizar o programa de prevenção de alerta contra eventos críticos 
de chuvas intensas para proporcionar agilidade na mobilização de ações 
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emergenciais nos eventos de deslizamentos e enchentes, minimizando a 
possibilidade de maiores prejuízos materiais e risco a perda de vidas e risco a saúde 
pública. 

 

Devem também ser fiscalizados se os parâmetros de impermeabilização de terrenos 
estão sendo cumpridos, faixas não edificantes nas margens de rios e nascentes, e também 
verificadas as necessidades de medidas não estruturais para o controle de 
impermeabilização do solo, assim como a elaboração de programas de educação 
ambiental. 

Sempre que houver novos empreendimentos (loteamentos, condomínios e outros) 
deverão ser exigidos projetos de drenagem com previsão de escoamento superficial, rede 
subterrânea e reservatórios/bacias de controle de vazão. Posteriormente os mesmos 
devem ser entregues em formato digital editável para compor o banco de dados cadastral 
do município. 

 

Metas Quantitativas 

Para o alcance das proposições estabelecidas no PMSB, está prevista a elaboração 
de Estudos e Projetos que ofereçam subsídios para nortear a implantação das metas 
programadas, destacando-se:  

1. Manual de obras de drenagem, com definição dos escoamentos, estudo de chuvas 
intensas, padrões de estruturas, entre outros; 

2. Elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana ou Estudo de Concepção de 
Drenagem, a partir do cadastro da rede existente (micro e macrodrenagem), 
possibilitando propor e projetar as intervenções necessárias, com identificação e 
análise do processo de ocupação e uso do solo urbano. Definição de áreas sujeitas 
e restrições de uso e intervenções de prevenção e controle de inundações; 

3. Atualização periódica dos mapas de risco de inundações/deslizamentos associados 
a diferentes tempos de recorrência com definição dos coeficientes de 
impermeabilização e do zoneamento das áreas inundáveis; 

4. Implantação ou atualização de Sistema de Prevenção e Alerta com a finalidade de 
antecipar a ocorrência de enchentes avisando a população e tomando as medidas 
necessárias para redução dos danos resultantes da inundação; 

5. Estruturação da Defesa Civil, tendo em vista três fases distintas: prevenção através 
de atividades para minimizar os deslizamentos e enchentes, quando ocorrerem; 
alerta, durante a fase de ocorrência estabelecendo os níveis de acompanhamento, 
alerta e emergência e a mitigação, após o evento ter ocorrido, tendo em vista diminuir 
os prejuízos; 

6. Gestão do Sistema através de estrutura institucional locada na Prefeitura Municipal 
(Departamento de uma Secretaria, uma equipe, autarquia, etc.) para definição de 
ações de integração das diferentes estruturas atualmente disponíveis voltadas à 
drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, com criação de banco de dados 
único e arquivo do sistema já implementado ou projetado, separando os custos das 
obras de drenagem possibilitando realizar futuramente um estudo de 
sustentabilidade; 
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7. Estabelecimento de um programa bem definido para erradicação de ligações 
clandestinas de esgotos sanitários e fossas sépticas, de conformidade com a 
substituição e implantação de um sistema separador absoluto; 

8. Estabelecimento de ações para proteção e revitalização dos corpos d’água, cujo 
objetivo seja o de melhorar as condições de vida da população através do 
envolvimento da comunidade; 

9. Redução do número de domicílios em situação de risco de inundações e reduzir a 
periodicidade de inundações e alagamentos no município através de ações 
estruturantes e não-convencionais. 
 

O SNIS publica os indicadores referentes aos sistemas de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário e resíduos sólidos. Para o sistema de drenagem e manejo de águas 
pluviais urbanas, o município preencheu as informações dos anos 2017 e 2018, sendo o do 
último ano apresentado no diagnóstico. 

Por mais que existam indicadores propostos em PDD de diversos municípios, os 
indicadores do SNIS serão os selecionados para o acompanhamento dos programas e 
ações propostas no presente PMSB, demonstrados no próximo produto. 

 

5.8. MECANISMOS COMPLEMENTARES 

5.8.1. Compatibilização com as Políticas e o Plano Nacional e Estadual 
de Recursos Hídricos 

A Lei Federal n.º 9.433, que instituiu a Política Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos, possibilita a cobrança de uma taxa para a disposição de águas de 
drenagem pluvial nos corpos d´água em seu artigo 12, inciso III: 

“Art 12 - Estão sujeitos a outorga pelo Poder Público os direitos dos seguintes usos 
de recursos hídricos: 

Inciso III - Lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou 
gasosos, tratados ou não, com fim de sua diluição, transporte ou disposição final. 

Inciso IV - outros usos que alterem o regime, a quantidade e a qualidade de água 
existente em um curso d’água. 

Art 20 - Serão cobrados os usos de recursos hídricos sujeitos à outorga, nos termos 
do art. 12. 

 

A drenagem é um tema importante, visto que o presente plano trata de questões 
referentes às recomendações que os planos estadual e nacional fazem. Esses planos 
servem de justificativa do porque se deve prever ações, investimentos, alternativas e 
mecanismos que complementam os Planos de Saneamento Básico. 

O Plano Estadual de Recursos Hídricos do Rio de Janeiro (PERHI-RJ) foi concluído 
em fevereiro de 2014, realizou um planejamento até o ano de 2030. 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 
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fontes alternativas para abastecimento; impactos sinérgicos dos aproveitamentos 
hidrelétricos; avaliação do potencial hidrogeológico dos aquíferos; e avaliação da intrusão 
salina. Essas premissas foram consideradas para a elaboração do plano da bacia dos rios 
Macaé e das Ostras. 

Assim, mais especificamente para a bacia a qual o município pertence, foi elaborado 
o PRH-Macaé/Ostras (2014) contendo uma série de programas já demonstrados, sendo 
que muitos deles só serão atingidos após ações concretas do PMSB, como é o caso da 
melhoria da qualidade dos corpos hídricos após a implantação de tratamento de esgoto e 
conscientização do não lançamento dos diversos resíduos nos corpos hídricos. Assim, a 
melhor compatibilização entre os planos é através da participação da municipalidade dos 
eventos do comitê de bacia. 

Assim, se faz importante também alinhar as necessidades propostas no plano 
estadual e da bacia, com o plano de saneamento básico, principalmente para obtenção de 
recursos e avanço em comum dos objetivos. Sobre esse aspecto será fundamental na 
decisão da melhor alternativa de barramento para a contenção de parte das chuvas 
intensas dos rios Macaé e São Pedro. 
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