
#AÁguaÉUmaSó

PROGRAMAÇÃO

INSTRUÇÕES

Mantenha
no mudo

Veja a lista de
participantes

Use o chat para 
comentários e 

solicitar a palavra

Atualização e Complementação do Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica 
da Baía de Guanabara e dos Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá

2° Rodada de Oficinas Virtuais
Lagoa Rodrigo de Freitas, Jacarepaguá e 
Oeste

Sair da oficina

Mantenha desligada

BARRA SUPERIOR

BARRA INFERIOR

Passe o mouse sobre a tela



Atualização e Complementação do Plano de 
Recursos Hídricos da Região Hidrográfica da Baía 

de Guanabara e dos Sistemas Lagunares de 
Maricá e Jacarepaguá

Fonte: CBH BG

2° Rodada de Oficinas Virtuais

Lagoa Rodrigo de Freitas, Jacarepaguá e Oeste



Diagnóstico
PRH-BG

TOMO 1

-Caracterização socioeconômica

-Caracterização física

-Caracterização biótica

TOMO 2

-Recursos Hídricos Superficiais

-Recursos Hídricos Subterrâneos

-Balanço Hídrico

TOMO 3

-Participação Pública (questionário, oficinas e entrevistas)

-Síntese do Diagnóstico (mapas sínteses e agendas temáticas)



Região Hidrográfica V 
e Sistemas Lagunares



Sistema Nacional de Informação sobre saneamento 
(SNIS-2018)

• Índice de atendimento total de esgoto (população) – IN056

• Índice de coleta (volume) – IN015

• Índice de tratamento referido ao esgoto coletado – IN016

• Índice de tratamento referido a água consumida – IN046

ICMS Ecológico (2019)

• População atendida por tratamento (primário, secundário ou 
terciário)

• População atendida por emissários submarinos

Esgotamento sanitário



População 
atendida (IN056)

65,08

Coleta de esgoto 
(IN015)

53,05

Tratamento –
esgoto (IN016)

75,39%

Tratamento – água 
consumida (IN046)

40,05%

Rio de Janeiro

Pop. atendida por 
Tratamento Primário/ 

Secundário

46,89%

Pop. atendida por 
Tratamento 

Terciário

0,26%

Pop. atendida por 
emissário sub.

22,74%

Pop. Sem 
atendimento

30,12%

SNIS, 2019

ICMS Ecológico, 2020

População 
atendida (IN056)

20,06%

Coleta de esgoto 
(IN015)

-

Tratamento –
esgoto (IN016)

51,84

Tratamento – água 
consumida (IN046)

-

SNIS, 2019

CEDAE

Zona Oeste Mais Saneamento



Qualidade da água, 
em 2019



Qualidade da água -Lagoas

Lagoa Rodrigo de Freitas

Jacarepaguá INEA, 2020

SMAC, 2020



Município
Tipo de sistema de 
drenagem urbana

Densidade 
demográfica -área 
urbana (hab/ha)

Taxa de cobertura 
de vias públicas com 

redes/ canais 
pluviais 

Parcela de 
domicílios em 

situação de risco 
de inundação 

Rio de Janeiro
Exclusivo para 

drenagem
112 49,5 20,2

Inundações, enchentes e alagamentos

SNIS, 2019

Fevereiro/2019
- 162 mm (32,1% a mais 

que média histórica do 
mês)

- Ventos de 100 km/h
- 7 óbitos
- CPI das Enchentes

Abril/2019
- 312,2mm (164% a mais que média histórica do 

mês)
- Ventos de mais de 100km/h
- 2900 pessoas desalojadas
- 345 desabrigadas
- 10 óbitos
- 10-20% da população afetadas por contaminação 

da água 







Classe Caraterística predominante Área 

Alta

- Inundação, alagamentos e assoreamento;

- Altura da inundação até 3m em relação à borda da calha do 

leito regular do curso d’água.

8,53 %

Média

- Inundação, alagamentos e assoreamento; 

- A altura da inundação entre 3 e 5m em relação à borda da 

calha do leito regular do curso d’água.

15,97 %

Baixa

- Inundação, alagamentos e assoreamento; 

- A altura da inundação acima de 5m em relação à borda da 

calha do leito regular do curso d’água.

22,7 %

Suscetibilidade a inundação

CPRM, 2018



Agendas Temáticas



Agendas temáticas

Saneamento
Conservação 

ambiental
Agropecuária Indústria

Recursos 
Hídricos

- Nível de Criticidade
- Priorização de ações
- Definição de variáveis quantitativas
- Apresentação por UHP



Agenda Saneamento - Principais indicadores

Abastecimento 
de água

a) Cobertura do 
Sistema

b) Índices de perdas

c) Consumo per 
capita

d) Autossuficiência 
hídrica

Esgotamento 
Sanitário

a) Cobertura do 
sistema

b) Índice de 
tratamento

c) Balanço hídrico 
qualitativo

Drenagem 
Urbana

a) Áreas suscetíveis a 
inundação

b) Registro de 
óbitos/desabrigados

c) Parcela da 
população em 

situação de risco



Atualização e complementação do plano de recursos 
hídricos da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e 
dos Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá

Fonte: CBH BG

Apresentação:

Candice Schauffert Garcia

csgarcia@rhaengenharia.com.br

Andréia Pedroso

pedroso@rhaengenharia.com.br

Alinne Mizukawa

amizukawa@rhaengenharia.com.br



Regras de participação

• Mantenha seu microfone desligado

• Solicite a palavra via bate-papo (chat)

• A participação seguirá a ordem de solicitação da palavra

• Para permitir a participação de todos, cada participante tem
4 minutos para expor suas contribuições

• Após apresentação de todas as contribuições, a oficina ficará
aberta para debate

• A oficina está sendo gravada e será utilizada para elaboração de
um relatório de resultados da Oficinas

• Informações pessoais não serão divulgadas
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Cronômetro
#AÁguaÉUmaSó

PROGRAMAÇÃO

INSTRUÇÕES

Mantenha
no mudo

Veja a lista de
participantes

Use o chat para 
comentários e 

solicitar a palavra

Sair da oficina

Mantenha desligada

BARRA SUPERIOR

BARRA INFERIOR

Passe o mouse sobre a tela

Início Zerar



Agenda Saneamento - Principais indicadores

Abastecimento 
de água

a) Cobertura do 
Sistema

b) Índices de perdas

c) Consumo per 
capita

d) Autossuficiência 
hídrica

Esgotamento 
Sanitário

a) Cobertura do 
sistema

b) Índice de 
tratamento

c) Balanço hídrico 
qualitativo

Drenagem 
Urbana

a) Áreas suscetíveis a 
inundação

b) Registro de 
óbitos/desabrigados

c) Parcela da 
população em 

situação de risco


