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VEM AÍ

E
m 17 anos de existência, o Comitê da Re-
gião Hidrográfica da Baía de Guanabara 
acumula ações, programas e projetos 
com foco no uso sustentável dos recur-
sos naturais, na recuperação ambiental 
e na conservação dos corpos hídricos. 
Além disso, tem buscado universalizar o 

acesso dos moradores ao abastecimento de água e es-
gotamento sanitário. Para 2023, o Comitê projeta con-
centrar esforços na gestão costeira, na incorporação 
de dados sobre mudanças climáticas e no aprimora-
mento da comunicação, tanto interna como externa, 
visando melhorar o relacionamento com a comunida-
de da Região Hidrográfica V, segundo Adriana Bocaiu-
va, diretora-presidente do CBH Baía de Guanabara. 

Representante da Associação de Moradores do Alto 
Gávea (Amalga) e membro do Subcomitê Lagoa Rodri-
go de Freitas, ela foi eleita em setembro desse ano a 
diretora-presidente do CBH Baía de Guanabara para o 
biênio 2022/2024. É advogada especializada em Direi-
to Ambiental, mestre em Engenharia Urbana Ambien-
tal pela Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu 
Braunschweig e PUC-Rio e doutora em Políticas Pú-
blicas Ambientais do Instituto de Economia da UFRJ. 

“O Comitê entende que os recursos precisam ser me-

GESTÃO COSTEIRA, MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS E COMUNICAÇÃO 
SERÃO FOCOS DO CBH BAÍA DE 
GUANABARA EM 2023 

Adriana Bocaiuva fala sobre os destaques 
do CBH Baía de Guanabara para 2023
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VEM AÍ

Baía de Guanabara vista da Enseada de Botafogo

lhor comunicados à sociedade. O Projeto de Monito-
ramento da Qualidade da Água é um exemplo de que 
precisamos avançar mais no aspecto da comunica-
ção. Devemos comunicar aos nossos ODS (Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentáveis) em que projetos 
estamos atuando, por exemplo. Quando aprovarmos o 
Plano de Bacia, no ano que vem, faremos uma comu-
nicação bem eficiente sobre ele”, afirma Adriana. 

Um grande projeto para 2023 é a coordenação do Fó-
rum Fluminense de Comitês de Bacia, assumido pelo 
Comitê no fim desse ano. Já está aprovada a criação 
de uma Câmara Costeira no Conselho Estadual de Re-
cursos Hídricos (CERHI) e o CBH Baía de Guanabara 
está conseguindo avançar na articulação da gestão 
hídrica e costeira, o que vai gerar inúmeros benefícios 
para a população.  

Outra meta para o próximo ano é avançar na incor-
poração de dados relativos às mudanças climáticas 
de forma transversal em todos os instrumentos de 
gestão, de modo que todos os projetos do Comitê 

tenham como norte a justiça ambiental e a amplia-
ção de investimentos em educação ambiental. Isso 
porque um dos pontos principais do trabalho do CBH 
Baía de Guanabara é justamente promover a conser-
vação, recuperação e a sustentabilidade ambiental 
dos recursos naturais. 

Um elemento muito positivo é a entrada de novas con-
cessionárias de água e saneamento para atuar junto ao 
Comitê, o que trará novas ideias e possibilitará a cria-
ção de novos projetos para o próximo ano. “Nas nossas 
dinâmicas, dentro do escopo da comunicação interna, 
quando deliberamos sobre qualquer tema, queremos 
que todos tenham a liberdade de expor suas opiniões e 
sempre fazemos questão de respeitar e debater pon-
tos de vista diferentes. Por isso, a entrada dessas no-
vas concessionárias é muito bem vista por nós”, res-
salta a diretora-presidente.  

O ano de 2023 promete, e o CBH Baía de Guanabara vai 
continuar trabalhando duro para cumprir suas metas 
em favor do meio ambiente. 
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INTEGRAÇÃO

O CBH Baía de Guanabara está sob nova 
direção colegiada. Os 6 representan-
tes dos Subcomitês que assumem os 
cargos de diretores têm a missão de, 
pelos próximos dois anos, buscar uma 
gestão cada vez mais coletiva, com 
contribuições de todas as vozes pre-

sentes dentro do Comitê e também nos relaciona-
mentos que se envolvem na gestão hídrica da Região 
Hidrográfica V. 

O processo eleitoral, realizado entre julho e setembro, 
seguiu todos os protocolos estabelecidos por lei e teve 
como orientação principal o Regimento Interno atual, 
aprovado em 15 de junho de 2022. 

Magno Neves
Vice-diretor-presidente 

Advogado especializado em Di-
reito Ambiental, Mestre em Re-

cursos Hídricos pela Universida-
de do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ) e doutorando em Direi-
to e Ciências Sociais pela Uni-

versidade Nacional de Córdoba 
(FD/UNC). 

Adriana Bocaiuva
Diretora-presidente 

Advogada especialista em Direi-
to Ambiental, mestre em Enge-
nharia Urbana pela Technische 

Universität Carolo-Wihelmina 
zu Braunschweig e PUC-Rio, e 
doutora em Políticas Públicas 

Ambientais pelo Instituto de 
Economia da URFJ. 

NOVA DIREÇÃO 
COLEGIADA NO 
CBH BAÍA DE 
GUANABARA 

Compromissos da nova gestão 

Garantir a continuidade dos avanços imple-
mentados no último biênio, buscando avançar 
na qualidade da comunicação e na celeridade 
da implementação de projetos, com olhar es-
pecial para os impactos das mudanças climá-
ticas no território e na articulação entre ges-
tão de recursos hídricos e a gestão costeira.
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INTEGRAÇÃO

Eduardo Frederico Cabral de Oliveira 
Diretor-Secretário  

Coronel da Reserva da Polícia Militar do Estado 
do Rio de Janeiro, graduado pela Escola de For-
mação de Oficiais, mestre em Engenharia Am-
biental e doutorando pelo Programa de Altera-
ções Climáticas e Políticas de Desenvolvimento 
Sustentável pela Universidade de Lisboa.

João Flávio Paes Werneck
Diretor-Administrativo  

Graduado em Engenharia de Recursos 
Hídricos e do Meio Ambiente pela Uni-
versidade Federal Fluminense (UFF), em 
2017, e especialista em Engenharia de 
Segurança do trabalho na Universidade 
Federal Fluminense (UFF/Iatec), em 2021. 

Halphy Cunha Rodrigues 
Diretor-Técnico  

Graduado em 2006 em Direito, pós-graduado e com 
experiência em Direito do Consumidor (Difuso), Am-
biental e Contratos (Concessão de Serviços Públicos 
e outros), acumula 20 anos de trabalhos realizados 
no ramo de saneamento básico nas concessionárias 
Águas de Nova Friburgo e Águas de Niterói.

Gustavo Mello de Souza Sardenberg
Diretor de Comunicação   

É representante do Piratininga Surfe Clube. 
Formado em confecção industrial de vestu-
ário pelo Senai/CETIQT e ambientalista. Faz 
parte do grupo de ação permanente de pre-
servação do meio ambiente SOSlagoa desde 
o final do ano 1980.

Conheça todos os integrantes do CBH Baía de Guanabara
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https://comitebaiadeguanabara.org.br/wp-content/uploads/2022/11/Composicao-CBH-Baia-de-Guanabara-2022-2024-10.11.2022.pdf
https://comitebaiadeguanabara.org.br/wp-content/uploads/2022/11/Composicao-CBH-Baia-de-Guanabara-2022-2024-10.11.2022.pdf
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Coordenações colegiadas

Nesse processo eleitoral, foi revisto também a atuação dos Subcomitês, que passam a ter coordenações colegiadas, com 
atuação ainda mais coletiva, respeitando a equidade entre as instâncias Poder Público, Usuários e Sociedade Civil. 

Conheça as coordenações colegiadas de cada Subcomitê: 

Oeste  
Gisele Dornelles Pires
Universidade Iguaçu (Sociedade Civil) 

Alexandre Anderson de Souza
Associação Homens do Mar da Baía de Guanabara 
– AHOMAR (Usuários) 

Guilherme Guimarães
Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu (Poder Público) 

Leste   
Andresse Maria Gnoatto
Associação de Protetores do Mar (Sociedade Civil) 

Halphy Cunha Rodrigues
Águas de Niterói (Usuários) 

Elielson Teixeira da Silva
Prefeitura Municipal de Tanguá 

Lagoa Rodrigo de Freitas  
Vera Chevalier
Associação Projeto Lagoa de Marapendi – 
Ecomarapendi (Sociedade Civil) 

Sinval Araújo de Andrade
Águas do Rio (Usuários) 

Eduardo Frederico Cabral de Oliveira
Parque Nacional da Tijuca (Poder Público) 

Jacarepaguá    
Verônica Beck
Associação de Moradores e Amigos da Freguesia 
– AMAF (Sociedade Civil) 

Michel Costa Dantas
Associação de Pescadores da Barra da Tijuca e 
Jacarepaguá, Lagos e Rios Adjacentes – Apesba-
gua (Usuários) 

Tamara Grisolia Fernandes
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabili-
dade – SEAS 

Lagoas Itaipu e Piratininga (Clip)     
Kátia dos Santos Vallado Braga
Conselho Comunitário da Região Oceânica – 
CCRON (Sociedade Civil) 

Gustavo Mello de Souza Sardenberg
Piratininga Surfe Clube – PSC (Usuários) 

Ricardo Voivodic
Parque Estadual da Serra da Tiririca (Poder 
Público) 

Maricá-Guarapina      
Flávia Lanari Coelho
Associação de Preservação Ambiental das La-
gunas de Maricá – APALMA (Sociedade Civil) 

Paulo Cardoso da Silva
Associação Livre de Aquicultura e Pesca de 
Itaipuaçu – ALAPI (Usuários) 

João Flávio Paes Werneck
Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Mari-
cá – SEPDEC (Poder Público) 
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U
m cenário com mais de 100 milhões de 
pessoas sem coleta de esgoto e 30 mi-
lhões sem acesso a água tratada é de-
vastador. Vivemos uma tragédia no Bra-
sil, quando falamos em saneamento. A 
falta de coleta adequada de esgoto, tra-
tamento e abastecimento de água não 

pode ser resumida em um problema de infraestrutu-
ra. É uma catástrofe que pode resultar no aumento da 
circulação de doenças transmitidas por vetores que 
vivem ou se reproduzem na água, especialmente água 
suja, além de trazer consequências ambientais que a 
ausência do esgotamento sanitário provoca, como a 
poluição de corpos hídricos e, em uma cadeia de infe-
lizes eventos, a diminuição da fauna e da flora.

É uma catástrofe, sim, mas que pode ser revertida. A forte 
participação da iniciativa privada nas concessões de sa-
neamento a partir do novo Marco Legal (Lei 14026/2020) 
mostra que o futuro pode ser bem diferente do presente.

Após décadas de estagnação, convivendo com índices 
de saneamento vergonhosos, o Brasil, enfim, come-
çou a vislumbrar uma mudança nesse cenário com os 

SANEAR O 
BRASIL É 
POSSÍVEL
POR MARILENE RAMOS*

Diretora de Sustentabilidade e Relações 
Institucionais do Grupo Águas do Brasil

recentes leilões de concessão dos serviços regionalizados de água e es-
goto em Alagoas, Amapá, Ceará, Espirito Santo, Mato Grosso do Sul, Rio de 
Janeiro e Rio Grande do Sul, além de alguns municípios isolados. Os leilões 
atraíram prestadores privados que já se comprometeram em investir cerca 
de R$ 60 bilhões, a maior parte nos próximos 10 anos, visando à universa-
lização dos serviços em suas áreas de concessão. Além disso, as outorgas 
pagas de cerca de R$ 30 bilhões estão reforçando os caixas dos estados e 
municípios, contribuindo com a melhora do quadro fiscal.

Até 2019, apenas 6% da população brasileira era atendida pela iniciativa 
privada. Mas 2020 foi um ano de virada no saneamento, com o aumento 
das concessões e melhorias relevantes na prestação de serviço para a so-
ciedade. Hoje, já são 26% da população, um crescimento impressionante 
de 20 pontos percentuais em dois anos.

Contudo, este avanço, apesar de significativo, está ainda muito aquém da 
demanda de investimentos para a universalização, que está estimada em 
cerca de R$ 890 bilhões. São recursos necessários para levar água de qua-
lidade e coleta e tratamento de esgotos à população ainda sem acesso a 
estes serviços. A iniciativa privada, com mais de 20 anos de atuação no se-
tor de saneamento no Brasil, já demonstrou que tem condições de fazer os 
investimentos em infraestrutura, bem como mantê-la e operá-la de forma 
eficaz, reduzindo o desperdício de água e melhorando a qualidade ambien-
tal dos corpos hídricos, mantendo uma tarifa justa para o consumidor.

Um exemplo desta capacidade é o Grupo Águas do Brasil, que atua há 25 
anos no mercado e acumula cases de sucesso, com resultados que apon-
tam que a concessão do saneamento à iniciativa privada é uma solução 
para atender a dezenas de milhões de brasileiros sem acesso à infraestru-
tura de esgotamento e abastecimento de água.

Os avanços que construímos em Niterói, por exemplo, são emblemáticos. 
Assumimos o saneamento no município em 1998 e, em menos de 10 anos, 
alcançamos a universalização de abastecimento de água e esgoto. Naquele 
ano, a cidade recebia 1,8 mil l/s de água para abastecer 360 mil habitantes. 
Três anos depois, com a mesma vazão, a Concessionária Águas de Niterói 
passou a atender a mais de 500 mil moradores, inclusive a Região Oceâ-
nica, que dependia de carros-pipa e passou a ter pleno acesso à rede de 
água. É um exemplo de como uma gestão eficiente, focada na diminuição 
do desperdício, pode trazer grandes benefícios. Vinte anos depois, com os 
mesmos 1,8 mil l/s de água, toda a população está sendo abastecida.

Outro exemplo importante é a cidade turística de Paraty. Em 2014, quando a 
concessionária Águas de Paraty assumiu os serviços, a mortalidade infan-

ARTIGO ARTIGO
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til chegava a 11 óbitos por mil nascidos vivos. Somente 
três anos depois, com a universalização do abasteci-
mento de água, esse mesmo índice caiu para 1,6 mor-
te por mil nascidos vivos na cidade. Em Araruama, a 
lagoa de mesmo nome apresentava com recorrência 
mortandade de peixes. Com o avanço da coleta e tra-
tamento de esgotos, aquele corpo hídrico foi revita-
lizado e tem até cavalos-marinho, espécie que é um 
bioindicador da boa qualidade da água. Nas duas ci-
dades, os avanços sociais e ambientais estão intrin-
secamente ligados ao avanço do saneamento – e com 
impacto positivo para o desenvolvimento local, o tu-
rismo e o mercado imobiliário, por exemplo.

Os compromissos do Grupo Águas do Brasil com a sus-
tentabilidade vão além do atendimento direto à popu-
lação. Cerca de 80% da energia utilizada por todo o 
Grupo já é de fonte renovável, evitando a emissão do 
equivalente a 22 mil toneladas de CO² na atmosfera 
somente no ano passado. Já o programa Água de Va-
lor evita a perda anual de 17,5 milhões de m³ de água, o 
suficiente para abastecer uma cidade de 260 mil habi-
tantes, o que faz com que as concessionárias do Gru-
po registrem perdas menores do que a média do país.

Neste momento de transição de governos como o que 
estamos vivendo, é importante esclarecer à população 
e aos legisladores e governantes, sejam eles entran-
tes ou reeleitos, a importância de preservar os avan-
ços trazidos pelo marco e a oportunidade de ouro que 
o Brasil tem de romper com séculos de atraso nesse 
setor. É evidente que qualquer retrocesso custaria ao 
país o prejuízo de bilhões de reais em investimentos 
tão necessários para a universalização dos serviços, 
prevista para 2033, e para que milhares de cidadãos 
finalmente tenham o mínimo de dignidade e de quali-
dade de vida no seu dia-a-dia.

Olhando para o próximo ano e para um futuro próximo, 
acredito que com o novo marco as bases para a univer-
salização do saneamento estão bem estabelecidas e o 
caminho é para frente. Não acho que, diante de tudo o 
que já recolhemos como resultado, possamos retroce-
der. O setor privado está aí, pronto para assumir essa 
responsabilidade e atender cada vez mais brasileiros.

ARTIGO ARTIGO

*Marilene Ramos é diretora de Relações Institucionais e 
Sustentabilidade do Grupo Águas do Brasil, foi diretora de 
Infraestrutura e Sustentabilidade do BNDES e também pre-
sidente do IBAMA e do Instituto Estadual do Ambiente do 
Rio de Janeiro. É engenheira civil, doutora em Engenharia 
Ambiental pela COPPE/UFRJ, coordenadora do Comitê de 
Sustentabilidade da Associação Brasileira da Infraestrutu-
ra e Indústrias de Base (ABDIB) e membro do Conselho de 
Administração do Instituto Clima e Sociedade

Foto: Júnior Alves
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BAÍA DE 
GUANABARA 
PEDE 
SOCORRO 
RESULTADO DE UM ANO DE 
MONITORAMENTO DA ÁGUA NA REGIÃO 
HIDROGRÁFICA É PREOCUPANTE 
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O GRANDE ASSUNTO

S
omente quatro dos 93 pontos monito-
rados em toda a Região Hidrográfica da 
Baía de Guanabara apresentaram Índice 
de Qualidade da Água classificada como 
boa nos relatórios mensais do progra-
ma de Monitoramento Quali-Quantita-
tivo, realizado pelo Comitê da Região 

Hidrográfica da Baía de Guanabara (CBH Baía de Gua-
nabara). De acordo com o estudo, iniciado em outu-
bro de 2021, o despejo de esgoto e o descarte de lixo 
nos diversos corpos hídricos que compõem a região, 
especialmente em áreas de alta densidade demográ-
fica, são motivos de grande preocupação para quem 
lida com o tema.

Com o objetivo de mapear a qualidade da água e traçar 
ações junto às autoridades estaduais e municipais que 
visam preservar os corpos d’água, o programa vai ana-
lisar por 30 meses a realidade hídrica dos 17 municípios 
inseridos, parcial ou totalmente, na região hidrográfica.

Todos os meses, equipes coletam amostras nos 93 
pontos selecionados e leem os dados obtidos, a par-
tir de 13 parâmetros técnicos – 10 deles determinan-
tes para o Índice de Qualidade da Água (IQA). Parte da 

geografia da segunda maior metrópole do país, o Rio 
de Janeiro, a BG apresenta um histórico de ocupação 
desordenada e ineficiência no acesso à universaliza-
ção dos serviços de saneamento básico.

Para a Secretaria Executiva do CBH Baía de Guanaba-
ra, responsável pela contratação do estudo, mais de 
um ano após o início do monitoramento, já é possí-
vel traçar um perfil de cada ponto em que as coletas 
têm sido realizadas. O levantamento tem evidenciado 
uma queda gradativa da qualidade da água ao longo 
do trajeto dos rios, comprovando, por meio de dados 
concretos, o lançamento de efluentes domésticos in 
natura nos corpos hídricos, com consequente degra-
dação da qualidade da água das lagoas costeiras e da 
Baía de Guanabara.

O escopo do levantamento é resultado de uma construção 
coletiva que envolveu o CBH Baía de Guanabara, sua se-
cretaria executiva – a Associação Pró-Gestão das Águas 
da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (Agevap) –, o 
Instituto Estadual do Ambiente (Inea), a Prefeitura do Rio 
de Janeiro, as universidades Federal do Rio de Janeiro, 
Federal Fluminense e Estadual do Rio de Janeiro, a con-
cessionária municipal Águas de Niterói e especialistas. 

Fotos da 1ª e da coleta mais 
recente, no Rio Sacarrão, na 
região do Subcomitê Jacare-
paguá, um dos 4 pontos que 
apresentaram classificação 
de IQA “boa” Cr
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O investimento integral de R$ 2.293.350 está sendo re-
alizado pelo CBH Baía de Guanabara, por meio de recur-
sos oriundos da cobrança pelo uso da água. 

Realidade dos Subcomitês

O diagnóstico aponta que a qualidade da água piora à 
medida em que aumenta a densidade demográfica. É 
possível observar uma pior qualidade da água dos rios 
localizados no território do Subcomitê Oeste, onde, na 
média após 13 meses de monitoramento, todos os lo-
cais foram classificados entre médio e muito ruim. Na 
área do Subcomitê do Sistema Lagunar de Jacarepa-
guá, na cidade do Rio de Janeiro, é observado padrão 
semelhante, exceto para os pontos localizados mais a 
montante (próximos à nascente). 

Na área do Subcomitê da Lagoa Rodrigo de Freitas, 
também na capital fluminense, os pontos foram clas-
sificados como de qualidade ruim, média ou boa, de-
pendendo da localização, a montante (com menos 
ocupação humana) ou a jusante (com mais ocupação 
e pressão antrópica). Na porção leste da Baía de Gua-
nabara, ainda é possível encontrar uma qualidade ge-
ral um pouco melhor.  

Já no Sistema Lagunar de Itaipu e Piratininga, em Ni-
terói, e na bacia do Sistema Lagunar de Maricá, a qua-
lidade alternou entre média e ruim, sendo que na área 
do Subcomitê Leste foram identificados mais pontos 
com qualidade média e boa, demonstrando a impor-
tância da preservação ou recuperação desses corpos 
hídricos tão importantes para o abastecimento públi-
co de água das cidades localizadas nessa região, as-
sim como Maricá, Niterói e Ilha de Paquetá.

É importante ressaltar que apenas quatro pontos mo-
nitorados apresentaram bom Índice de Qualidade da 
Água, sendo todos locais onde ainda não houve ocupa-
ção humana significativa. O estudo confirma, portanto, 
a ineficiência da gestão pública no que diz respeito à 
coleta e ao tratamento do esgoto, mas também levanta 
os dados necessários para que sejam pensadas e efeti-
vadas ações públicas para resolver os problemas.  

Fotos da 1ª e da coleta mais recente, no 
Rio botas, na região do Subcomitê Oeste
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O GRANDE ASSUNTO

Ações e soluções 

Como o projeto avalia as condições dos corpos hídri-
cos no que se refere à qualidade e quantidade de água, 
ele pode e deve ser utilizado para que a sociedade, de 
maneira geral, possa cobrar o poder público para a 
melhoria das condições atuais.  

No mês de fevereiro de 2022, por exemplo, após quatro 
meses de monitoramento, foi identificada uma calha de 
drenagem com lançamento de esgoto na bacia contri-
buinte na Lagoa Rodrigo de Freitas, que era ligada dire-
tamente à Favela da Rocinha. Com essa informação, a 
concessionária Águas do Rio interveio e conectou a ca-
lha ao sistema de tratamento de esgoto, solucionando, 
assim, o lançamento irregular neste ponto específico.  

Além disso, o monitoramento também tem produzi-
do uma extensa base de dados para pesquisadores, 
que carecem desse tipo de informação, ainda mais 
com tamanha área de abrangência, tempo e periodi-
cidade. Para ampliar as formas de avaliar a qualidade 
ambiental dos recursos hídricos uma parceria entre o 
Comitê, o Inea e universidades dará origem a outros 
monitoramentos na Região Hidrográfica da Baía de 
Guanabara – cinco novos projetos deverão ser inicia-
dos nos próximos meses: Monitoramento por satélite 
das florações algais nocivas (FANs) na Baía de Guana-
bara; Monitoramento dos Contaminantes emergen-
tes; Vírus entéricos na Água; Avaliação da carne de 
pescado; e Ampliação do monitoramento sistemático 
da Qualidade da Água.

Baía de Guanabara, em Icaraí, enfrenta seus problemas, mas mantém a esperança de recuperação 

Crédito: Antônio Marcos
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De acordo com a Secretaria Executiva do CBH Baía de 
Guanabara, os dados gerados também subsidiarão o fu-
turo enquadramento dos corpos hídricos, de modo que 
se possa estabelecer o nível aceitável para o uso que se 
pretende e quanto tempo será necessário para isso. 

Subcomitê Jacarepaguá

Subcomitê Lagoa Rodrigo de Freitas

Relatórios da avaliação do IQA de todos os 93 pontos nos seis Subcomitês

Os relatórios mensais (técnico, simplificado e 
fotográfico) estão disponíveis na página do Co-
mitê da Baía de Guanabara, no link: https://comi-
tebaiadeguanabara.org.br/monitoramento-quali-
-quantitativo/.

O GRANDE ASSUNTO

Subcomitê Lagoas Itaipu e Piratininga

Subcomitê Leste

O GRANDE ASSUNTO

https://comitebaiadeguanabara.org.br/monitoramento-quali-quantitativo/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/monitoramento-quali-quantitativo/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/monitoramento-quali-quantitativo/
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Subcomitê Oeste

Subcomitê Maricá-Guarapina

O GRANDE ASSUNTO
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O CBH Baía de Guanabara elaborou, em 
2022, Relatórios de Territorialidade 
Hídrica dos Subcomitês Jacarepaguá, 
Leste, Lagoa Rodrigo de Freitas, Ma-
ricá-Guarapina e Oeste, além do Diag-
nóstico de Monitoramento do sistema 
lagunar do Subcomitê Lagoas de Itaipu 

e Piratininga (Clip). Esses levantamentos são de suma 
importância porque, para qualificar a gestão dos re-
cursos hídricos da Região Hidrográfica V do Rio de 
Janeiro, é fundamental conhecer o território e a re-
alidade hídrica de cada sub-região. A construção dos 
documentos contou com a participação dos membros 
do Comitê e da Equipe de Especialistas em Recursos 
Hídricos da AGEVAP, alocados no Escritório de Proje-
tos do CBH Baía de Guanabara. 

Os relatórios correspondem a seis produtos, que 
abrangem todos os Subcomitês do CBH Baía de Gua-
nabara, e são divididos por temas, de acordo com os 
macroprogramas definidos para o Plano de Aplicação 
Plurianual (PAP) vigente. Os estudos que compõem os 
relatórios foram estruturados a partir de reuniões ini-
ciais com a Diretoria do CBH e encontros semanais 
com a equipe AGEVAP e sua secretaria executiva, além 
da obtenção de dados secundários por meio do con-

tato com instituições e órgãos públicos e de pesquisa 
bibliográfica e revisão de literatura.  

Os Relatórios de Territorialidade Hídrica dos Subco-
mitês têm como objetivo sistematizar e representar 
todos os territórios da Região Hidrográfica V (RH-V), 
de forma didática e aprofundada, promovendo o co-
nhecimento sobre a região para toda a população nela 
inserida. Eles servirão como uma ferramenta de ensi-
no, de planejamento e auxílio na tomada de decisões 
que envolvem a gestão de recursos hídricos da RH-V, 
tanto para o poder público quanto para o CBH Baía de 
Guanabara e seus Subcomitês.   

Esses estudos ajudarão a resolver uma série de pro-
blemas ambientais e deficiências em cada um dos seis 
subcomitês do Comitê da Baía de Guanabara. 

Região do Subcomitê Jacarepaguá 
tem águas em condições críticas 

O Subcomitê Jacarepaguá abrange as regiões da Barra 
da Tijuca, Cidade de Deus e Jacarepaguá, totalizando 
uma área de quase 300 km². O acelerado processo de 
ocupação urbana do Sistema Lagunar de Jacarepa-

A TERRITORIALIDADE 
E O DIAGNÓSTICO DA 
REGIÃO HIDROGRÁFICA V
ESTUDOS REALIZADOS NOS 6 SUBCOMITÊS 
TRAÇAM PANORAMA DA SITUAÇÃO HÍDRICA 
E TERRITORIAL DO CBH BAÍA DE GUANABARA 

RADAR HÍDRICO

guá, acentuado pela especulação imobiliária voltada 
para as altas classes de renda, provocou tanto o sur-
gimento de aterros indiscriminados como a ocupação 
regular e irregular das margens de rios e lagoas. 

Acesse o Relatório de 
Territorialidade completo

A região do Subcomitê Jacarepaguá, incluindo as la-
goas do sistema lagunar de Jacarepaguá, apresentam 

Mapa com pontos de monitoramento de qualidade e quantidade da água no Subcomitê Jacarepaguá
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condições críticas em todas as estações monitoradas, 
como consequência da péssima qualidade da água 
dos rios contribuintes (Rio Grande, Guerengê, Arroio 
Pavuna, Pavuninha, Rio do Anil, Rio das Pedras, Canal 
do Cortado e Canal do Portelo).  O subcomitê arrecada 
R$ 221.944,83, valor que representa 2,15% de todo o 
montante amealhado pelo CBH Baía de Guanabara. A 
região se apresentou como a segunda mais crítica (em 
relação à RH-V) no que diz respeito à disponibilidade 
de água, atingindo o percentual de 125% no índice Wa-
ter Exploitation Index (WEI). 

RADAR HÍDRICO
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Subcomitê Leste tem programas para 
combater perdas de água 

O Relatório do Subcomitê Leste constatou que, se 
nada fosse feito até 2020, o sistema Imunana (princi-
pal sistema de abastecimento de água da região) ope-
raria com déficit de cerca de 4.000 L/s. Assim, para 
ações de gestão da demanda, foi previsto um progra-
ma para combate de perdas de água, com o intuito de 
reduzi-las de 40%, à época, para 30%, em 2020. Além 
disso, outras ações estão previstas para sanar os pro-

Pontos de captação de água para abastecimento urbano
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blemas, tais como: obras estruturantes para aumen-
to da oferta hídrica da região: uma barragem no Rio 
Guapiaçu e uma transferência de vazão do Rio Caceri-
bu, na fazenda Macacu, próximo à localidade de Porto 
das Caixas; uma elevatória e um canal para o Imunana, 
transferindo inicialmente 1,6 m³/s e, após, a constru-
ção da barragem de Tanguá, 3 m³/s.   

Acesse o Relatório de 
Territorialidade do Subcomitê Leste

RADAR HÍDRICO

Pontos de Captação de Abastecimento de 
Água e respectivas Áreas de Interesse de 

Proteção e Recuperação de Mananciais – AIPM
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Subcomitê Lagoa Rodrigo de Freitas 
tem ações para melhorar a qualidade 
das águas da lagoa 

A região de abrangência do Subcomitê Lagoa Rodrigo 
de Freitas compreende a sub-bacia da Lagoa Rodrigo 
de Freitas, a sub-bacia de São Conrado, a microbacia 
de Copacabana e a microbacia do Vidigal. O relatório 
constatou que as estações de monitoramento na ba-
cia contribuinte à Lagoa Rodrigo de Freitas, que são 
seus afluentes (Rio Cabeça, Rio Macaco e Rio Rainha), 
mostraram concentrações elevadas dos maiores vio-

ladores de classes na RH-V.  Os problemas sanitários 
enfrentados pela gestão das águas da Lagoa Rodrigo 
de Freitas persistem em ser fontes de desequilíbrio 
ambiental no ecossistema. 

Acesse o Relatório de 
Territorialidade do Subcomitê 
Lagoa Rodrigo de Freitas

Além da redução do aporte de esgoto pelas interven-
ções preventivas e corretivas na infraestrutura do 
sistema de esgotamento sanitário, o aumento da ci-

Pontos de captação de água para abastecimento urbano
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clagem oceânica pela entrada das águas marinhas é um 
fator importante a ser considerado para a solução dos 
problemas ambientais da Bacia de Drenagem da Lagoa 
Rodrigo de Freitas. Por meio do relatório, concluiu-se 
que a intensa ocupação urbana da bacia hidrográfica, as-
sociada ao descumprimento das normas de urbanismo e 
saneamento ambiental, são agentes causadores de im-
pacto negativo à qualidade das águas da lagoa e outros 
rios da região. 

Subcomitê Maricá-Guarapina busca 
soluções para melhorar o acesso da 
população ao tratamento de esgoto e a 
água de qualidade 

O relatório do Subcomitê Maricá-Guarapina, que abrange 
a bacia do Rio Vigário, a do Rio Ubatiba e a do Rio Caran-
guejo, constatou que 99,6% da população de Maricá está 
incluída no território do Subcomitê. A maior parte dela 
(87,3%) não possui acesso aos serviços de coleta e trata-
mento de esgoto, o que torna o município o pior da RH-V 
em índice de esgotamento sanitário. 

Acesse o Relatório de Territorialidade 
do Subcomitê Maricá-Guarapina

Maricá possui dois principais passivos ambientais decor-
rentes do descarte inadequado de resíduos e que devem 
passar por processos de remediação: os lixões desativa-
dos do Caxito, que deixou de operar em 1997, e de Itapeba, 
desativado em 2013.  Mesmo que estejam desativados, 
esses lixões podem ainda contribuir para a piora na qua-
lidade dos recursos hídricos, mas não há monitoramento 
que permita evidenciar e acompanhar a situação. 

O deficitário abastecimento de água faz com que as pes-
soas busquem alternativas em poços em seus terrenos, 
muitas vezes sem o controle necessário. E é importan-
te ressaltar que, como o esgotamento sanitário é ainda 
mais precário e há possibilidade de contaminação de 
solo e lençol freático, a água consumida pelos morado-
res é de qualidade questionável. 

Informações sobre saneamento, 
esgotamento sanitário e resíduos sólidos 

na região do Subcomitê Maricá-Guarapina, 
segundo dados SNIS 2021 e Ceperj  2019
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Subcomitê Oeste monitora as águas 
da RH-V por meio de uma instituição 
especializada 

O território do Subcomitê Oeste é o que abriga a maior 
complexidade socioeconômica da Região Hidrográfi-
ca da Baía de Guanabara, além de ser o mais populo-
so. Integralmente, fazem parte da área do Subcomitê 
os municípios de Duque de Caxias, Belford Roxo, Mes-
quita, São João de Meriti e Nilópolis e, parcialmente, 
Petrópolis, Nova Iguaçu, Magé e Rio de Janeiro.  

De acordo com o relatório, a atividade industrial é 
uma das maiores demandantes de água na região de 
abrangência do Subcomitê Oeste, onde se observam 
muitos pontos cadastrados e também um grande vo-
lume anual captado. 

Acesse o Relatório de 
Territorialidade do Subcomitê Oeste

Dos pontos que geram receita e que se encontram 
dentro do território de atuação do Subcomitê Oeste, 

Resultados do monitoramento da qualidade da água, feito pelo Inea, na região do Subcomitê Oeste

Cr
éd

ito
: R

ep
ro

du
çã

o

RADAR HÍDRICO

Região da ETE Alegria

que totalizam 259, resultou uma arrecadação de R$ 
1.508.561,95, de acordo com informações repassadas 
pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) – ano base 
2019, até setembro. Esse valor representa 18,82% do 
total arrecadado pelo CBH Baía de Guanabara em toda 
a extensão da Região Hidrográfica V, que somou no 
ano de 2019 aproximadamente R$ 8 milhões. O moni-
toramento das águas dos rios feito pelo Inea no perí-
odo entre 2016 e 2019 aponta que a maior parte dos 
resultados revela rios em condições precárias de qua-
lidade ambiental. 

Apesar de existirem 81 pontos de captação de água 
para abastecimento urbano no território da RH-V, de-
ve-se destacar que uma das características marcan-
tes dessa região é a carência de disponibilidade hídri-
ca e, por consequência, os municípios da porção oeste 
da RH-V, incluindo a capital Rio de Janeiro, dependem 
fortemente de mananciais localizados fora dos limites 
da região hidrográfica. Percebendo a importância de 
complementar a rede de monitoramento das águas 

interiores do órgão ambiental estadual e dos órgãos 
gestores municipais, o CBH Baía de Guanabara deli-
berou a contratação de uma instituição especializada 
para o Monitoramento Quali-Quantitativo das águas 
da RH-V que, até o fechamento desta edição, já havia 
produzido 13 relatórios mensais.

Estudos baseiam diagnóstico de 
corpos hídricos do Sistema Lagunar 
de Itaipu-Piratininga 

O Diagnóstico de Monitoramento do Sistema Lagunar 
de Itaipu-Piratininga, que compreende o território do 
Subcomitê Lagoas de Itaipu e Piratininga (Clip), divul-
gado em agosto de 2022, foi realizado com base em 
estudos que apontam que há indícios de lançamento 
de matéria orgânica nos seus rios contribuintes (Jaca-
ré, Santo Antônio, Arrozal, João Mendes, Colibris e da 
Vala). Todos apresentam classificação ruim, de acor-
do com análises feitas pelo Inea.

RADAR HÍDRICO
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Um desses estudos é o Monitoramento Quali-Quantita-
tivo na RH-V, realizado pela empresa “Oceanus – Cen-
tro de Biologia Experimental”, através de um contrato 
do CBH Baía de Guanabara, por meio da sua secreta-
ria executiva, no segundo semestre de 2021. Esse mo-
nitoramento é feito mensalmente até 2024, com 30 
campanhas mensais ao todo.

O outro monitoramento, realizado entre 2018 e 2019 pela 
empresa Hydroscience, reuniu dados que contribuem 
para análise do estado ambiental do sistema lagunar. O 

resultado dessas campanhas independentes indica que, 
apesar da principal fonte de contaminação do sistema 
lagunar ser o despejo irregular de esgoto sanitário, o 
ecossistema também apresenta concentrações acima 
do permitido pela legislação em alguns pontos que con-
centram sedimentos de fungos e plantas aquáticas.

Acesse o Diagnóstico de 
Monitoramento do Subcomitê 
Lagoas de Itaipu e Piratininga (Clip)

RADAR HÍDRICO

Pontos de monitoramento da qualidade da água Hidroscience 
x Inea na região do Subcomitê Lagoas de Itaipu e Piratininga 
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Fique por dentro de tudo o 
que acontece no Comitê!

Acesse nosso site 
comitebaiadeguanabara.org.br

Siga o CBH Baía de Guanabara 
nas redes sociais

@comitebaiadeguanabara

/Comitê Baía de Guanabara

@cbh_bg

/company/comite-baia-de-guanabara

Acompanhe 
as novidades

Comitê Baía de Guanabara

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://comitebaiadeguanabara.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Diagno%CC%81stico-do-Monitoramento-do-Sistema-Lagunar-de-Itaipu-e-Piratininga-24.08.2022.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://comitebaiadeguanabara.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Diagno%CC%81stico-do-Monitoramento-do-Sistema-Lagunar-de-Itaipu-e-Piratininga-24.08.2022.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://comitebaiadeguanabara.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Diagno%CC%81stico-do-Monitoramento-do-Sistema-Lagunar-de-Itaipu-e-Piratininga-24.08.2022.pdf
https://comitebaiadeguanabara.org.br/
https://www.instagram.com/comitebaiadeguanabara/
https://www.youtube.com/channel/UCiwOJB5TW5k0vfR0LH3UN5g
https://twitter.com/cbh_bg
https://www.linkedin.com/company/comite-baia-de-guanabara/
https://linktr.ee/cbhbg
https://www.facebook.com/comitedabaiadeguanabara/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Diagno%CC%81stico-do-Monitoramento-do-Sistema-Lagunar-de-Itaipu-e-Piratininga-24.08.2022.pdf

	Gestão costeira, mudanças climáticas e comunicação serão focos do CBH Baía de Guanabara em 2023 
	Nova direção colegiada no CBH Baía de Guanabara 
	Sanear o Brasil é possível
	Baía de Guanabara pede socorro 
	A territorialidade e o diagnóstico da Região Hidrográfica V

