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INTRODUÇÃO 

Para qualificar a gestão dos recursos hídricos da Região Hidrográfica V é importante conhecer o território. Neste sentido, o Comitê de Bacia da Região 
Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá (CBH-BG) tem a honra de apresentar os Relatórios de Territorialidade 
por Subcomitê. A iniciativa partiu do anseio dos membros do CBH-BG em sistematizar e representar todo os territórios da Região Hidrográfica V (RH-V) de 
forma didática e aprofundada, contribuindo com o conhecimento sobre o território para toda a população nela inserida. A construção dos Relatórios de 
Territorialidade contou com a participação dos membros do CBH-BG e com a equipe de Especialistas em Recursos Hídricos da Agevap. 

Os Relatórios servirão como uma ferramenta de ensino, de planejamento e auxílio na tomada de decisões na gestão de recursos hídricos da RH-V, tanto para 
o poder público quanto para o CBH-BG. Para tal, foi estruturado a partir de reuniões iniciais com a Diretoria do CBH-BG e reuniões semanais com a equipe 
Agevap, obtenção de dados secundários através do contato com instituições e órgãos públicos, além de pesquisa bibliográfica e revisão de literatura. 

Os Relatórios de Territorialidade por Subcomitê são seis produtos que abrangem todos os Subcomitês do CBH-BG, divididos por temáticas de acordo com os 
Macroprogramas definidos para o PAP vigente. 
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O DESENVOLVIMENTO DOS RELATÓRIOS DE ATIVIDADE 

FIGURA 1. FLUXOGRAMA COM A METODOLOGIA UTILIZADA PARA A ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE ATIVIDADE. 
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CAPÍTULO I: PANORAMA GERAL - COMITÊ DE BACIA E MACROPROGRAMAS
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Região Hidrográfica V 
As regiões hidrográficas são recortes espaciais adotados pelo Estado para 
facilitar o planejamento e a gestão dos recursos hídricos em território 
estadual. A Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos Sistemas 
Lagunares de Maricá e Jacarepaguá corresponde à Região Hidrográfica V 
(RH-V), com uma área de aproximadamente 4.800 km². Na RH-V reside a 
maior parte da população urbana do estado, incluindo a maior parte da 
população que vive em aglomerados subnormais (mais de 1 milhão). A 
população total é de 10.186.090 habitantes, sendo 42.840 de áreas rurais e 
10.143.250 de áreas urbanas, o que corresponde a 99,6% da população total 
(IBGE 2010). 

A Baía de Guanabara está inserida na RH-V, seu espelho d'água compreende 
cerca 380 km², e sua bacia hidrográfica cobre parcial ou completamente 17 
municípios; incluindo totalmente: Niterói, São Gonçalo, ltaboraí, Tanguá, 
Guapimirim, Magé, Duque de Caxias, Belford Roxo, Mesquita, São João de 
Meriti e Nilópolis; e parcialmente: Maricá, Rio Bonito, Cachoeiras de 
Macacu, Petrópolis, Nova Iguaçu e Rio de Janeiro. 

 

O Comitê de Bacia Hidrográfica da RH-V 
O Comitê da Baía de Guanabara e dos Sistemas Lagunares de Maricá e 
Jacarepaguá (CBH-BG) é um órgão colegiado que tem como objetivo 
principal promover a gestão descentralizada e participativa dos recursos 
hídricos em sua área de atuação, a Região Hidrográfica V (RH-V) do Estado 
do Rio de Janeiro. A missão do CBH-BG é integrar os esforços do poder 
público, dos usuários e da sociedade civil, para soluções regionais de 
proteção, conservação e recuperação dos corpos d’água, viabilizando o uso 
sustentado dos recursos naturais, a recuperação ambiental e a conservação 
dos corpos hídricos quanto aos aspectos de quantidade e qualidade das 
águas da região hidrográfica da Baía de Guanabara.
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            MAPA 1. SUBCOMITÊS DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE GUANABARA 
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Os macroprogramas 

Em setembro de 2018, o Comitê de Bacia da Baía de Guanabara elaborou 
seu Programa de Aplicação Plurianual (PAP), para o período de 2019 a 2022, 
tendo o mesmo sido aprovado no âmbito do Comitê, no final do mês de 
outubro através da Resolução CBH-BG n. º 065/2018, alterada pela 
Resolução CBH-BG n.º71/2019. O PAP do Comitê da Baía de Guanabara foi 
referendado pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos no mês de 
dezembro de 2018, pela Resolução CERHI n. º 210/2018. 

Em novembro de 2018 é constituído no âmbito do CERHI, o grupo de 
trabalho denominado de GT FUNDRHI, cuja atribuição é a de Acompanhar o 
cumprimento do TAC – Termo de Ajuste e Conduta nº 0018492-
42.2017.8.19.0001, celebrado em 2017, entre o Ministério Público do 
Estado do Rio de Janeiro – MP/RJ), a Procuradoria Geral do Estado do Rio de 
Janeiro – PGE/RJ e a Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro – 
SEFAZ/RJ, tendo como intervenientes a Associação Pró-Gestão das Águas da 
Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP e o Consórcio 
Intermunicipal Lagos São João – CILSJ. 

O GT FUNDRHI é resultado do Termo de Ajuste de Conduta assinado em 
agosto de 2018, cuja intenção é definir a forma de retorno dos recursos 
arrestados em parcelas mensais de até R$ 10.000.000,00 (dez milhões de 
reais) mensais, acompanhar o prazo e as condições para liberação dos 
recursos por meio de apresentação de requisição de recursos já aprovados 
no PAP. 

Com a previsão da devolução destes recursos através do TAC supracitado, o 
CBH- BG fez, em maio de 2019 a Oficina de planejamento estratégico, 
controle social e gestão financeira para a aplicação destes, deliberando 
como prioritárias as ações de fortalecimento dos Instrumentos de Gestão a 
serem implementadas na RH-V. 

Em 12 de março de 2019, o CBH-BG através da Resolução nº 068, aprovou o 
ajuste do seu Plano de Aplicação Plurianual – PAP para o período de 

2019/2022, no os recursos da CUTE foram condensados nos dois primeiros 
anos (2019 e 2020). 

Em 24 de setembro de 2019 o CBH-BG aprovou uma nova atualização em 
seu Plano de Aplicação Plurianual que aprova a previsão de 100% dos 
recursos da CUTE para o ano de 2019, através de Macroprogramas. Os 
macroprogramas são desdobramentos temáticos agregados, ou seja, 
constituem-se de projetos que organizam, por temas afins, as diversas 
atividades executadas da atuação do Comitê. 

Macroprograma 1: Instrumentos de Gestão 

O gerenciamento de recursos hídricos deve promover e utilizar-se de uma 
base de dados sustentada pela pesquisa científica, a fim de gerar 
informações necessárias à tomada de decisão pelos Comitês e gestores, e 
interação contínua e permanente entre estes e os pesquisadores da área 
básica, formando assim uma rede de conhecimento que alimenta um 
sistema de informações, vital para a implementação de políticas públicas em 
nível municipal, estadual e federal. O desenvolvimento de mecanismos 
institucionais que permitam essa integração é fundamental para uma visão 
estratégica conjunta dos recursos hídricos. 

Ações de levantamento de dados primários serão realizadas nas 
ações recomendadas no Plano Diretor de Recursos Hídricos da Baía de 
Guanabara (2005), assim, a realização do levantamento de dados primários 
necessários à tomada de decisão na gestão de recursos hídricos representa 
uma ação estratégica na com importância para toda a Região Hidrográfica 
da Baía de Guanabara.  
 
O CBH-BG fará, através de ato convocatório, a contratação de empresa 
especializada para realizar o levantamento participativo de dados primários 
na Região Hidrográfica da Baía de Guanabara (RH-V) com a elaboração de 
proposta de recuperação e conservação bem como a proposição de 
diretrizes para os instrumentos de gestão. O projeto visa desenvolver visão 
estratégica para a recuperação e proteção dos recursos hídricos em especial 
dos mananciais de abastecimento; identificar em escala local as estratégias 
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de recuperação e conservação das nascentes; mapear as fontes alternativas 
de abastecimento para a RH-V; promover o alcance do cidadão comum a 
respeito de questões da bacia hidrográfica do seu entorno; propor as 
diretrizes para fortalecimento da regularização do uso da água; apresentar 
os trechos prioritários para enquadramento de corpos d’água na RH-V. 

O ato convocatório para a seleção de empresas será único, contemplando 
os seis subcomitês. O recurso disponibilizado pelo CBH-BG para essas 
atividades previstas é de R$7.976.273,84, sendo que 60% do valor é 
referente aos trechos leste e oeste (R$ 2.392.882,15 de cada subcomitê) e 
40% dos sistemas lagunares (R$ 797.627,38 de cada subcomitê). 

Status: O Termo de Referência em fase de revisão interna AGEVAP até 
30/05/2020. Após a consolidação, a síntese será apresentada aos GTs 
Instrumentos de Gestão, coordenação dos subcomitês e disponibilizada 
para contribuições dos GTs. 

Macroprograma 2: Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário 

Entendendo a dificuldade dos municípios para ampliação de seus 
respectivos sistemas de saneamento básico na mesma proporção em que se 
dá o desenvolvimento econômico e demográfico de sua região, o CBH-BG 
destinou recursos para o macroprograma Coleta e Tratamento de Esgotos 
Sanitários.  

O macroprograma Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário propõe-se a 
consolidação de editais para implantação de sistemas convencional e 
alternativo de saneamento ambiental para coleta e tratamento de efluentes 
sanitários domésticos em regiões desprovidas destes sistemas, na Região 
Hidrográfica V.  

a) Subcomitês Jacarepaguá, Leste e Oeste- Edital Unificado de Saneamento 
Alternativo Sustentável 

Edital de chamamento de soluções e técnicas de saneamento alternativo 
sustentável nas regiões dos subcomitês Leste, Oeste e Jacarepaguá. Os 

trechos leste e oeste têm uma parcela destinada para a ação de R$ 
2.255.918,35 cada e os sistemas lagunares de R$ 751.972,78. 

Status: Termo de referência em elaboração. 

b) Subcomitês Maricá-Guarapina e Oeste – Projetos de esgotamento 
sanitário e reforma de ETEs 

As ações serão para projetos de esgotamento nos bairros de Espraiado, 
Figueira e Guaratiba, em Maricá, com a parceria da Sanemar. As reformas 
de ETEs serão realizadas nas ETE Mauá, no município de Magé e ETE Jardim 
Nova Era, em Nova Iguaçu. A parcela destinada para o subcomitê Oeste é de 
R$ 2.255.918,35 e para Maricá, R$ 751.972,78. 

Status: Aguardando questionário dos municípios com informações sobre as 
situações das ETEs para dar prosseguimento às próximas ações. Termo de 
referência de esgotamento sanitário em Maricá finalizado, aguardando 
validação do CBH. 

c) Subcomitês Oeste e Lagoa Rodrigo de Freitas – Vídeo inspeção em galerias 
de águas pluviais 

Vídeo inspeção na bacia do Rio Carioca e na bacia contribuinte à Lagoa 
Rodrigo de Freitas para detectar possíveis lançamentos irregulares nas 
galerias de águas pluviais. A parcela destinada ao subcomitê Oeste é de R$ 
2.255.918,35 e para o subcomitê Lagoa Rodrigo de Freitas, R$ 751.972,78. 

Status: Termos de referência em elaboração 

d) Subcomitês Jacarepaguá e Lagoa Rodrigo de Freitas - Projeto e obra de 
captações de tempo seco e adequação das elevatórias do Parque dos Patins  

Status: Em elaboração 

e) Atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico do Rio de Janeiro 

Serão investidos R$500.000,00 para a ação 

Status: Realizando repasse da parcela para o convênio 
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f) Atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico de Magé 

Serão investidos R$ 250.000,00 para essa ação. 

Status: Termo de referência finalizado, aguardando revisão do orçamento 
para validação. 

g) Convênio com prefeitura para projetos e obras de saneamento em bairros 
da bacia do Rio de João Mendes 

Saneamento ambiental para Comunidade dos Cabritos, através de convênio 
com prefeitura municipal de Maricá. Serão investidos R$ 496.214,60 para 
essa ação 

Status: Termo de referência finalizado, aguardando revisão do orçamento 
para validação. 

 

Macroprograma 3: Resíduos Sólidos, Drenagem e Água 

O macroprograma de Resíduos Sólidos, Drenagem e Água preconiza 
desenvolver estratégias para planos de remediação em locais de destinação 
inadequada de resíduos sólidos, realização de planos de drenagem por 
subcomitê articulando a comunicação com os poderes federal, estadual ou 
municipal. Suas prioridades são para apoiar e elaborar estudos básicos e 
projetos executivos principalmente relacionados às diretrizes dos Planos 
Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e também focados em 
soluções para áreas de vulnerabilidade a eventos extremos, como planos de 
gerenciamento de risco. 

Até o momento, não há ações previstas para esse macroprograma.  

Macroprograma 4: Monitoramento Quali-Quantitativo 

O CBH-BG através da Resolução nº 068, de 12 de março de 2019, aprovou o 
ajuste do seu Plano de Aplicação Plurianual – PAP para o período de 
2019/2022. Neste sentido, o CBH-BG aprovou, através de seu Planejamento 

estratégico, controle social e gestão financeira 2019-2022, o 
monitoramento quali-quantitativo da água da Região Hidrográfica V, ação 
fundamental no sentido de complementar a rede de monitoramento 
existente e de subsidiar a tomada de decisões necessárias para a melhoria 
das condições dos corpos hídricos, em quantidade e qualidade. Em 
11/12/2018 a Resolução nº 068 foi referendada pela Resolução CERHI-RJ nº 
210/2018. 

O programa de monitoramento quali-quantitativo da água da Região 
Hidrográfica V é ação fundamental no sentido de subsidiar as tomadas de 
decisões necessárias para a melhoria das condições dos corpos hídricos, em 
quantidade e qualidade.  Nesse sentido, o CBH-BG, através de ato 
convocatório, realizará a contratação de instituição especializada para o 
monitoramento quali-quantitativo da água na Região Hidrográfica da Baía 
de Guanabara (RH-V), compreendendo o escopo de amostragem, medição 
da vazão, análise laboratorial de parâmetros qualitativos, sistematização e 
apresentação dos dados em relatórios técnicos, assim como relatórios 
voltados ao público leigo para realização de ações de educação ambiental, 
mobilização e capacitação. Serão monitorados 93 pontos nas áreas dos seis 
subcomitês. Os pontos de amostragem foram estabelecidos pelo CBH-BG no 
sentido de complementar a rede de monitoramento do Inea e da Prefeitura 
do Rio de Janeiro, no caso da Lagoa Rodrigo de Freitas. Essa escolha levou 
em consideração a presença de mananciais de abastecimento, lançamentos 
pontuais e difusos de efluentes, embasamento para futuro enquadramento 
dos corpos hídricos e viabilidade por acesso em via terrestre ou por uso de 
embarcação. Os parâmetros qualitativos a serem monitorados incluem os 
considerados no cálculo do IQA-NSF bem como Nitrogênio Total, 
Condutividade Elétrica e Salinidade. Há previsão de medição de vazão em 
alguns pontos. Serão realizadas 12 campanhas de campo trimestrais. 

O ato convocatório será único, contemplando os seis subcomitês.  
O recurso disponibilizado pelo CBH-BG para essas atividades previstas é de 

R$ R$ 3.107.486,30, sendo que 60% do valor é referente aos trechos leste e 

oeste (R$ R$ 932.245,88 de cada subcomitê) e 40% referente aos sistemas 

lagunares (R$ R$ 310.748,63 de cada subcomitê). 
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Status: Termo de referência elaborado pela Secretaria Executiva do CBH-BG, 

aguardando validação para publicação do edital.  

Macroprograma 5: Infraestrutura Verde 

O Macroprograma Infraestrutura Verde visa contribuir com a recuperação 
de áreas de vegetação que são importantes para os recursos hídricos da 
Região Hidrográfica V (RH-V). Segundo o Plano Estadual de Recursos 
Hídricos, a ação “2.4.2 - Estudos e projetos para a revitalização de rios e 
lagoas” é considerada como nível 3 (escala de 1 a 7) e pode ser considerada 
de prioridade média a nível da gestão estadual de recursos hídricos. O Plano 
Diretor de Recursos Hídricos da Baía de Guanabara (2005) recomenda ações 
de reflorestamento que são refletidas em seu Plano de Aplicação Plurianual, 
em seu componente 3 - Melhoria das condições ambientais, que tem como 
objetivo a melhoria dos recursos hídricos nos quesitos quali-quantitativos 
através de práticas de renaturalização dos corpos hídricos. 

Atualmente, estão sendo elaborados 4 termos de referência para projetos 
de infraestrutura verde no CBH-BG. São eles: 

a) Restauração e manejo florestal nas APPs do Rio Padeco, rio Rainha e Canal 
das Taxas 

O CBH-BG, através de um ato convocatório, realizará a contratação de 
instituição especializada para a realização de estudo de concepção, projeto 
básico e executivo de restauração e manejo florestal em áreas dos 
subcomitês da Lagoa Rodrigo de Freitas, Jacarepaguá e Maricá-Guarapina. 
Nos limites do subcomitê da Lagoa Rodrigo de Freitas será realizado o 
projeto para a restauração florestal e enriquecimento com espécies nativas 
da Mata Atlântica em aproximadamente 2 hectares na APP do Rio Rainha, 
no Parque da Cidade, localizado na Gávea no município do Rio de Janeiro 
(subcomitê Lagoa Rodrigo de Freitas). Para o subcomitê do sistema lagunar 
de Jacarepaguá, o projeto de infraestrutura verde envolverá a remoção de 
espécies exóticas e plantio de espécies nativas em 7,2 hectares na APP do 
Canal das Taxas, no bairro Recreio dos Bandeirantes, município do Rio de 
Janeiro. Já para o subcomitê Maricá-Guarapina, o projeto envolverá a 

restauração florestal de 11,64 hectares na APP do Rio Padeco, município de 
Maricá. 

Em todas as áreas, será proposta uma trilha temática para a percepção dos 
frequentadores sobre a importância em conservar os recursos hídricos da 
região. 

A parcela de cada um dos subcomitês para essa ação é de R$ 83.986,12, 
somando um total máximo de R$ 251.958,36. 

Previsão de publicação de ato convocatório: 08/07/2020 

Status: Em validação pelos subcomitês 

b) Estudo técnico para implementação de Unidade de Conservação de 
Proteção Integral na zona de amortecimento da Reserva Biológica do Tinguá 

O CBH-BG através de ato convocatório, fará a contratação de serviços para 
a elaboração de estudo técnico para criação e implementação básica de unidade 
de conservação de proteção integral no trecho Oeste da Baía de Guanabara, 
especificamente no entorno e sobreposta a Zona de Amortecimento da 
REBIO do Tinguá. 

Entre os principais objetivos estão: a proteção dos mananciais localizados 
na porção Oeste da RH-V; o levantamento fundiário da região; a 
identificação de oportunidade de criação de um mosaico de unidades de 
conservação na área de abrangência do estudo e de estratégias para apoio 
às atividades de educação ambiental e ecoturismo em Unidades de 
Conservação. 

O valor máximo destinado para essa ação é de R$ 251.958,35 

Previsão de publicação de ato convocatório:  08/07/2020 

Status: Síntese do termo de referência em validação pelo subcomitê Oeste 

c) Implantação de marcos georreferenciados na delimitação da Faixa 
Marginal de Proteção (FMP) da laguna de Itaipu, em Niterói (RJ). 



 

22 
 

O CBH-BG através de ato convocatório realizará a contratação de empresa 
especializada para promover a demarcação da FMP da laguna de Itaipu, a 
partir da implantação de marcos georreferenciados. Entre os objetivos estão 
a realização de ações de mobilização e de divulgação sobre a importância da 
preservação da FMP junto à comunidade local, preservação dos limites da 
FMP da laguna de Itaipu na forma estabelecida por decreto; conservação e 
revitalização da FMP e melhoria da qualidade ambiental através da 
conservação de corpos hídricos.  

Previsão de publicação de ato convocatório: 08/07/2020 

Status: Validação da síntese do Termo de Referência pelo subcomitê 

d) Projeto de PSA na AIPM da bacia do rio Guapi-Macacu 

O CBH-BG implementará um Programa de Pagamento por Serviços 
Ambientais (PSA) na bacia do rio Guapi-Macacu, a fim de preservar e 
conservar os recursos hídricos em Área de Interesse para a Proteção de 
Mananciais (AIPM), bem como contribuir e envolver produtores locais. Para 
programas de PSA, há uma série de tratativas que devem ser realizadas 
entre CBH-BG, Inea e órgãos municipais. 

O valor máximo que o subcomitê Leste possui para essa ação é de R$ 
251.958,35. 

Status: Em fase de definição do projeto e tratativas com o Inea. 

Macroprograma 6: Educação Ambiental 

O papel da Educação Ambiental é sensibilizar a população sobre a 
importância da preservação do meio ambiente, oferecendo-lhes, ao mesmo 
tempo, opções de subsistência e oportunidades para melhorar sua 
qualidade de vida, mostrando que as comunidades locais são as principais 
beneficiadas com as atividades de conservação. Existe, portanto, a 
necessidade de promover 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, notadamente dos recursos hídricos. 

Neste sentido, em sua oficina de planejamento estratégico, o CBH-BG 
aprovou os macroprogramas para aplicação do seu Plano de Aplicação 
Plurianual, tendo em vista o cronograma para liberação dos recursos do GT 
FUNDRHI. Entre os macroprogramas aprovados, está o de Educação 
Ambiental, Mobilização e Capacitação para as Bacias da Região Hidrográfica 
da Baía de Guanabara (RH-V), haja vista a importância dessas ações como 
ferramentas de gestão para o Comitê de Bacia. 

O CBH-BG deliberou recursos para duas ações de Educação Ambiental na 
RH-V: 

a) Elaboração do programa de educação ambiental do CBH-BG 

Através de Ato convocatório, será realizada a contratação de empresa 
especializada para construir de forma participativa, por meio da discussão 
com sujeitos de diferentes saberes, o Programa de Educação Ambiental da 

Região Hidrográfica da Baía de Guanabara. 

Essa ação será realizada para toda a RH-V e o orçamento máximo para 
custeio da ação é de R$ 328.429,76. 

Status: Termo de referência sendo elaborado pela AGEVAP. 

 

b) Seleção de projetos de Educação Ambiental  

O CBH-BG, através de edital de chamamento público irá realizar o custeio 
de projetos de educação ambiental formal e não-formal com foco em 
recursos hídricos na RH-V. Os projetos deverão contemplar como diretriz o 
fortalecimento e o reconhecimento dos instrumentos de gestão e a 
importância da conservação de bacias hidrográficas perante a sociedade em 
geral. 
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Para os subcomitês do trecho Leste e Oeste, a seleção será de projetos entre 
R$ 120.000,00 e R$ 360.000,00. Para os projetos nas regiões dos subcomitês 
lagunares, a seleção será de projetos entre R$ 60.000,00 e R$ 120.000,00. 

Status: Termo de Referência finalizado, aguardando validação do CBH-BG 
para publicação 

Macroprograma 7: Apoio à Pesquisa 

O CBH-BG irá lançar um edital de chamamento público de Apoio a Pesquisa 
na RH-V. O edital de chamamento público tem por objeto o apoio à 
pesquisa, definido no âmbito do Planejamento Estratégico do CBH BG e 
posteriormente por grupo de trabalho específico, para selecionar 
Instituições de Ensino Superior (IES), inseridas na RH, pública ou privada sem 
fins lucrativos, com a interveniência ou não de instituição de amparo à 
pesquisa, para desenvolvimento de pesquisas inseridas nas linhas temáticas 
definidas pelo Comitê Baía de Guanabara a alunos de graduação, pós-
graduação stricto sensu e pós doutorado das áreas de engenharia 
ambiental, engenharia civil, engenharia florestal, geografia, biologia e/ou 
afins. 

O Programa Apoio a Pesquisa RH-V consistirá no desenvolvimento de 
pesquisas em linhas temáticas definidas pelo CBH-BG como prioritárias. As 
pesquisas poderão ser realizadas na totalidade da abrangência da Região 
Hidrográfica V ou na área de abrangência dos subcomitês. Os estudantes 
serão contemplados com bolsa e auxílio financeiro para desenvolvimento 
dos trabalhos. 

O valor máximo a ser destinado para o Edital de Chamamento Público de 
Apoio a Pesquisa é de R$1.248.600,00, sendo a parcela de R$ R$ 418.400,00 
do subcomitê Leste, R$ 291.800,00 do subcomitê Oeste, R$ 134.600,00 de 
cada sistema lagunar. A outra parcela do subcomitê Oeste (R$ 128.130,00) 
será destinada à um edital de apoio à extensão, ainda em fase de 
elaboração. 

Status: Edital finalizado. Aguardando validação para prosseguir com 
publicação.
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CAPÍTULO II: ÁREA DE ATUAÇÃO DO SUBCOMITÊ DO SISTEMA LAGUNAR DA 
LAGOA RODRIGO DE FREITAS
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O subcomitê do Sistema Lagunar da Lagoa 
Rodrigo de Freitas 
 

 

 

 

O subcomitê Lagoa Rodrigo de Freitas atua na sub-região hidrográfica 
inserida nos bairros do Jardim Botânico, Humaitá, Horto, Gávea, Leblon, 
Ipanema e Lagoa, no município do Rio de Janeiro. Vale ressaltar, que outros 
bairros não drenantes à Lagoa Rodrigo de Freitas, como Copacabana, Leme 
e Urca também fazem parte do território que abrange o subcomitê. A bacia 
de drenagem da Lagoa Rodrigo de Freitas é constituída pelas sub-bacias dos 
rios Cabeça, Macacos e Rainha e as áreas costeiras das praias de Ipanema e 
Leblon. Sua área mede quase 23 km² e tem como limite norte a Serra Carioca 
e sul o Oceano Atlântico (Neto et al., 2003). Os principais corpos hídricos são 
o rio Rainha, rio dos Macacos e rio Cabeças.  

Histórico de ocupação e população 

No início de sua ocupação, em meados do século XVI, a região era habitada 
pelos índios tamoios. Os colonizadores deram início ao plantio de cana-de-
açúcar e implantaram algumas fazendas e engenhos na região que 
compreende os bairros da Gávea, Jardim Botânico e Lagoa. Às margens da 
Lagoa, que era conhecida pelos índios como “Sapopenipã” foi instalado um 
engenho, o “Engenho Del Rei”, no lugar onde atualmente encontra-se o 
Centro de Recepção de Visitantes do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Em 

1598, a propriedade foi transferida e a lagoa passou a ser conhecida como 
“Lagoa de Amorim Soares”, mas em 1609, a propriedade foi novamente 
transferida e a lagoa passou a se chamar de “Lagoa do Fagundes”. O nome 
“Lagoa Rodrigo de Freitas” foi concebido no ano de 1702, em homenagem 
ao jovem oficial de Cavalaria Português, Rodrigo de Freitas de Carvalho. 

No início do século XIX, D. João VI providenciou a construção de uma fábrica 
de pólvora para proteger a cidade de possíveis invasões francesas e a 
instalação do Real Horto Botânico, o atual Jardim Botânico do Rio de Janeiro. 
Em 1871, houve a concessão para serviços de bondes de burro na região. No 
final do século, a Freguesia da Gávea foi ocupada por fábricas têxteis, o que 
contribui para um aumento da população na região. 

No início do século XX, deu-se início a urbanização da região pelo então 
prefeito Pereira Passos, que realizou o saneamento da Lagoa Rodrigo de 
Freitas. Na administração de Carlos Sampaio, a área passou a integrar uma 
nova e extensa “área nobre” à cidade. Em 1920, apesar dos aterros, a área 
da Lagoa ainda chegava às ruas Humaitá e Marquês de São Vicente. Em 
1921, iniciou-se o projeto “Saneamento da Lagoa Rodrigo de Freitas”, 
elaborado pelo engenheiro Saturnino de Brito, trabalho realizado por 
incumbência do Governo do Estado da Guanabara. Foram projetados dois 
canais de comunicação da lagoa com o mar, um sendo o atual canal do 
Jardim de Alah e outro atravessando o hipódromo, percorrendo a Avenida 
Visconde de Albuquerque e desaguando no mar junto ao costão do Vidigal, 
sendo este também interceptor de águas pluviais.  

A indústrias têxteis da região levaram a um aumento da população que 
residia em áreas de risco, como morro do Catumbi e o da Praia do Pinto. 
Depois de quase vinte anos de ocupação na área, o governo iniciou um 
processo de realocação dos moradores, aterrando grande parte da região. 
Na década de 1950, as fábricas têxteis foram fechadas, encerrando a fase 
industrial da região e as áreas foram urbanizadas e projetos como a abertura 
do Túnel Rebouças foram iniciados. 
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A especulação imobiliária na região iniciou nos anos 1970. Os censos 
demográficos do Instituto Brasileiro de Geográfica e Estatística (IBGE) 
apresentam um crescimento da região até os anos 1980. A partir disso, 
houve um crescimento constante apenas nas áreas de aglomerados 
subnormais no entorno da região da Lagoa Rodrigo de Freitas, sendo que as 
principais comunidades o Vidigal, Cantagalo, um trecho da Rocinha. 

Atualmente, a região é cercada por uma malha urbana densamente 
habitada, e em sua maioria, a população possui alto poder aquisitivo 
comparada à região metropolitana do Rio de Janeiro (Rodrigues, 2012). A 
região é de relevante interesse turístico devido a suas praias, a arborização 
urbana, os parques e os principais pontos turísticos do Rio de Janeiro, 
conhecidos mundialmente.  

 

 

Tabela 1. Análise populacional do Subcomitê do Sistema Lagunar da Lagoa Rodrigo de Freitas 

 

Subcomitê Município 
População Total 

Município        
(Censo 2010) 

População do 
Município na Área do 

Subcomitê 
Área do Subcomitê (ha) 

% População do 
Município na Área do 

Subcomitê 

Lagoa Rodrigo de Freitas Rio de Janeiro 6.320.446 320.219 2.929,74 3,1 

TOTAL SCLRF - 6.320.446 961.996 31.634,82 - 

TOTAL RH-V - 11.773.594 10.274.792 481.364,81 - 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Análise AGEVAP utilizando base de dados Setores Censitários do IBGE 2010 
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MAPA 2. COMUNIDADES, AGLOMERADOS SUBNORMAIS, LOTEAMENTOS E CONJUNTOS HABITACIONAIS NO SUBCOMITÊ LAGOA RODRIGO DE FREITAS 



 

28 
 

MAPA 3. DENSIDADE DEMOGRÁFICA NO SUBCOMITÊ LAGOA RODRIGO DE FREITAS 
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Clima e precipitação 

O clima do município do Rio de Janeiro é do tipo tropical, com verões 
quentes e chuvosos e invernos secos e amenos. Há algumas variações locais 
devido às diferenças de altitude, vegetação e proximidade do oceano. O 
Maciço da Tijuca e da Serra da Carioca são fatores geográficos importantes 
para a dinâmica envolvida nas condições meteorológicas.  

Na da região da Lagoa Rodrigo de Freitas, o clima é mais ameno devido a 
sua localização entre o mar e as encostas, apresentando temperatura média 
inferior à 22,7°C. Além da localização, a vegetação remanescente na região 
contribui com o clima mais ameno em relação a outras regiões do município 
que possuem menos áreas florestadas e o adensamento populacional é 
maior.  

A prefeitura do Rio de Janeiro possui um sistema de alerta de chuvas 
intensas e deslizamentos em encostas, o Alerta Rio, que é gerenciado pela 
Fundação GEO-RIO. O sistema possui uma rede de 33 estações telemétricas 
espalhadas por todas as regiões do município. Uma das estações está 
localizada no Jóquei Clube, no bairro Jardim Botânico desde o ano de 1997, 
sendo uma estação importante no monitoramento da precipitação, 
temperatura e umidade do ar nas regiões do Jardim Botânico, Lagoa Rodrigo 
de Freitas e redondezas. Segundo os dados do Sistema Alerta Rio, a 
temperatura média no ano de 2019 registrada na estação do Jardim 
Botânico foi de 24,3°C. 

Segundo dados do Sistema Alerta Rio para o ano de 2017, a média anual de 
precipitação registrada pela Estação pluviométrica do Jardim Botânico foi de 
86,5 mm. 

 

 

 

FIGURA 2. GRÁFICO DE PRECIPITAÇÃO MENSAL REGISTRADO NA ESTAÇÃO JARDIM BOTÂNICO 

PARA O ANO DE 2017. FUNDAÇÃO GEO RIO 

 

FIGURA 3. GRÁFICO DE TEMPERATURA MENSAL DA ESTAÇÃO JARDIM BOTÂNICO PARA O ANO 

DE 2019. FUNDAÇÃO GEO RIO 
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CAPÍTULO IV: CONTEXTO DO SUBCOMITÊ NOS MACROPROGRAMAS 
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Macroprograma 1: Instrumentos de Gestão 

Ações do Plano de Bacia Hidrográfica 

O Plano Diretor de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica da Baía de 
Guanabara (PDRH-BG), elaborado em 2005 e com horizonte de 
planejamento para 2020 considerou somente a área drenante para a Baía 
de Guanabara (CONSÓRCIO ECOLOGUS-AGRAR, 2005). Para os sistemas 
lagunares não houve menção nesse primeiro Plano, mas há planejamento e 
discussões que serão levantadas no próximo Plano de Bacia Hidrográfica da 
Baía de Guanabara (ainda em fase de diagnóstico).  

Ações do Plano Estadual de Recursos Hídricos 

O Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERHI) aborda sobre o cenário quase 
que padrão no Estado do Rio de Janeiro de rios e lagoas que têm suas 
margens desprotegidas, águas poluídas e contaminadas, o que coloca em 
risco a saúde da população e da biota aquática. Na RH-V, o PERHI pontua 
problemas como a ocupação de margens de rios e encostas e a falta de 
planejamento e infraestrutura habitacional que elevam a carga de esgotos, 
resíduos sólidos e efluentes industriais lançados diretamente nos corpos 
hídricos sem tratamento, afetando os índices de qualidade da água (IQA). 
As estações de monitoramento na bacia contribuinte à Lagoa Rodrigo de 
Freitas mostraram níveis elevados de coliformes fecais, fósforo total e 
violações a classe 2 de oxigênio dissolvido (OD) e demanda bioquímica de 
oxigênio (DBO). Esses fatores de degradação são alguns dos motivos que 
levaram a argumentação no PERHI sobre a necessidade de investimentos 
em ações que visem melhorar a qualidade das águas dos rios e lagoas da RH-
V. 

Em seu diagnóstico, o PERHI apresenta a disponibilidade hídrica para a 
unidade hidrológica de planejamento (UHP) da Lagoa Rodrigo de Freitas. 
Também aponta a vulnerabilidade a inundações com uma relação direta e 
estreita com os problemas de ocupação em áreas de alta suscetibilidade 
natural às inundações, tais como margens de rios e lagoas. Devido a isso, 

destaca a importância em respeitar as restrições a ocupação e uso do solo 
nessas áreas. Ressalta também como é necessário melhorar o 
conhecimento sobre as áreas de risco e as condições de ocupação, que 
determinam o grau de vulnerabilidade das populações urbanas, inclusive 
que se conheça o número de pessoas expostas a esse risco. 

O PERHI também apresenta o balanço hídrico da UHP. Em seu prognóstico, 
há os cenários de demanda de abastecimento nas UHPs receptoras de água 
dos sistemas Guandu/Lajes/Acari, incluindo a Lagoa Rodrigo de Freitas. Com 
relação ao indicador que relaciona vazões de consumo e diluição com a 
disponibilidade hídrica, os resultados mostram situações muito críticas no 
cenário tendencial, com valores desse indicador superiores a 1000%. Os 
cenários traçados indicam a urgência de ações que equacionem o 
lançamento de cargas poluidoras acima da capacidade de assimilação dos 
corpos d’água receptores, assim como, que sejam adotadas restrições no 
licenciamento ambiental e outorga de uso da água em situações que já 
estejam ou poderão se tornar críticas. 

Cadastro de usuários de água 

O Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos (CNARH) foi criado 
pela Agência Nacional de Águas (ANA), em parceria com órgãos estaduais 
gestores de recursos hídricos, para armazenar os registros dos usuários de 
recursos hídricos que captam água de rios, lagos ou poços, lançam efluentes 
ou realizam demais interferências diretas em corpos hídricos. Seu principal 
objetivo é armazenar informações acerca dos diferentes usuários de água – 
pessoas e empresas – e compor uma ampla base de dados, que pode, além 
de subsidiar estudos e políticas públicas voltadas para a gestão dos recursos 
hídricos, servir de base para a implementação da Outorga e Cobrança pelo 
uso da água. Destaca-se que, uma vez que o sistema é auto declaratório, ele 
não necessariamente reflete a totalidade dos pontos de interferência 
existentes em determinada região. No estado do Rio de Janeiro, desde 2006 
o preenchimento do CNARH é pré-requisito para a solicitação de Outorga 
pelo uso da água e das Certidões Ambientais de Reserva Hídrica e Uso 
Insignificante de Recurso Hídrico. 
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De acordo com os dados do Instituto do Ambiente (Inea) para o ano de 2019, 
na área de abrangência do Subcomitê do Sistema Lagunar da Lagoa Rodrigo 
de Freitas existem 63 pontos cadastrados, sendo 55 pontos de captação, 3 
pontos de lançamento e 5 pontos de referência.  A maior parte do volume 
cadastrado de captação está na categoria “Uso condominial” (71%), que é 
utilizado para lavagens, regas de jardins e demais usos em residências sem 
considerar abastecimento humano. Em segundo lugar, encontra-se a 
categoria “Indústria”, representando 20% do volume anual captado. A 
categoria “Outros” representa 9% do volume anual captado (Figura 4). Na 
região, essa categoria é representada por atividades de lazer, lavagem de 
veículos, lavanderia, sistemas de resfriamento e outros usos que não foram 
possíveis de identificar através do cadastro. Para os lançamentos, a 
categoria “Uso condominial” representa o maior volume anual de 
lançamento (98%), seguida pelo esgotamento sanitário com pouca 
representatividade (2%) (Figura 5). 

Figura 4. Volume anual captado (m³/ano) na região da bacia hidrográfica Lagoa 

Rodrigo de Freitas, segundo dados do Inea no ano de 2019 

 

 

 

Figura 5. Volume anual lançado (m³/ano) na região da bacia hidrográfica Lagoa 

Rodrigo de Freitas, segundo dados do Inea no ano de 2019 

 

Outorga do direito de uso dos recursos hídricos 

O Instituto do Ambiente (Inea) é o órgão responsável por conceder outorgas 
para a utilização de recursos hídricos no Estado do Rio de Janeiro. O número 
de outorgas na bacia da Lagoa Rodrigo de Freitas é bem reduzido em relação 
ao número de usuários cadastrados. Entretanto, 40% dos usuários 
cadastrados enquadram-se na categoria de “Uso insignificante”. Quando a 
vazão de água utilizada é de pouca expressão, ou seja, não influencia na 
disponibilidade hídrica para outros usuários, o usuário pode ser dispensado 
da outorga, de acordo com critérios definidos pelos Comitês de Bacia e 
órgãos gestores de recursos hídricos. Nesses casos, apesar da dispensa da 
outorga, o usuário ainda deve realizar o cadastramento do seu uso no 
sistema de informações de recursos hídricos recomendado pelo órgão 
gestor, inserindo todas as informações solicitadas. Usos considerados 
insignificantes também estão isentos de cobrança pelo uso da água. No 
estado do Rio de Janeiro, para fins de outorga e cobrança, as derivações e 
captações com consumo diário de até 34.560 litros, extrações de água 
subterrânea inferiores ao volume diário 5.000 litros, salvo se tratar de 
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produtor rural, são considerados de pouca expressão. Do total de usuários 
que obrigatoriamente necessitam de outorga, 39% possuem outorga e o 
restante enquadra-se como em análise (55%) e autorizado (5%). 

 

Figura 6. Situação da outorga na região da bacia hidrográfica Lagoa Rodrigo de 
Freitas, segundo dados do Inea no ano de 2019 

 

Cobrança pelo uso dos recursos hídricos 

Reforçando o que está estabelecido na Constituição Federal de 1988, a Lei 
Federal nº 9.433/1997, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos 
(PNRH), diz em seu artigo 1º, inciso II, que a água é um recurso natural 

limitado, dotado de valor econômico. Tal argumento legal sustenta a 
implementação da chamada cobrança pelo uso de recursos hídricos, um dos 
instrumentos da PNRH.  

Atualmente, a região do subcomitê do sistema lagunar da Lagoa Rodrigo de 
Freitas possui oito pontos de captação de água bruta que são cobrados. 
Essas captações dividem-se nas categorias de “Uso Condominial” (68%) e 
“Outros” (32%). O total arrecadado pelas captações no subcomitê no ano de 
2019 foi de R$ 7.845,83, o que representa 0,1% do total arrecadado em toda 
a região da Baía de Guanabara. 

Figura 6. Pontos cobrados na região da bacia hidrográfica Lagoa Rodrigo de Freitas, 
segundo dados do Inea no ano de 2019 
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Tabela 2. Análise da cobrança pelos recursos hídricos do Subcomitê do 
Sistema Lagunar da Lagoa Rodrigo de Freitas 
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MAPA 4. USOS OUTORGÁVEIS E INSIGNIFICANTES NA REGIÃO DA LAGOA RODRIGO DE FREITAS 
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MAPA 5. TIPOS DE INTERFERÊNCIA DOS USUÁRIOS CADASTRADOS NA REGIÃO DA LAGOA RODRIGO DE FREITAS 
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MAPA 6. TIPOS DE USO DOS USUÁRIOS CADASTRADOS NA REGIÃO DA LAGOA RODRIGO DE FREITAS 
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MAPA 7. USUÁRIOS COBRADOS NA REGIÃO DA LAGOA RODRIGO DE FREITAS 
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Enquadramento dos corpos hídricos 

A Política Estadual de Recursos Hídricos – Lei Estadual nº 3.239/1999 
estabelece que o enquadramento deve ser proposto pelos Comitês de 
Bacias Hidrográficas (CBHs) e entidades delegatárias e homologado pelo 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERHI-RJ). O Plano Diretor de 
Recursos Hídricos da Baía de Guanabara, elaborado em 2005, apresenta 
uma proposta de enquadramento conforme a Resolução do Conselho 
Nacional de Meio Ambiente nº 357 de março de 2005, mas até o momento 
não foi consolidada. Entretanto, essa proposta não inclui a região do 
subcomitê da Lagoa Rodrigo de Freitas, que não foi contemplada na 
primeira versão do Plano Diretor de Recursos Hídricos da Baía de 
Guanabara. 

No ano de 1978 foram publicadas duas diretrizes do extinto órgão ambiental 
estadual para o enquadramento na região: DZ 115 – Diretrizes de 
Classificação da Lagoa Rodrigo de Freitas e DZ 116 – Diretriz de Classificação 
da Bacia Hidrográfica da Lagoa Rodrigo de Freitas, que já apontavam que a 
qualidade das águas da lagoa era comprometida. Para a bacia, a classificação 
apresenta muitas restrições aos usos, destinando o baixo curso de todos os 
corpos hídricos desse sistema apenas para fins estéticos e conservação da 
flora e fauna.  As águas da Lagoa Rodrigo de Freitas foram destinadas ao 
contato secundário e ao fornecimento de espécies destinadas à alimentação 
humana (Ricci; Medeiros, 2012). Uma nova proposta de enquadramento 
para a bacia e Lagoa Rodrigo de Freitas é necessária para estabelecer metas 
para a melhoria da qualidade da água da região. 

Potencialidades relacionadas a esse macroprograma no 
subcomitê  

- Enquadramento dos corpos hídricos que contribuem para o sistema 
lagunar; 
- A implementação de um sistema de informações de recursos hídricos do 
CBH-BG e dos subcomitês; 

- Promoção de campanhas para a regularização e validação dos usos 
cadastrados e identificação de usuários não cadastrados, e instrução sobre 
o uso do sistema; 
- A fórmula da cobrança pode ser revisada e considerar alguns aspectos 
importantes como a carga de poluente nos efluentes industriais lançados. 

Qua(l)is projeto(s) o CBH-BG/Subcomitê já deliberou nesse 
macroprograma?  

Assunto: Contratação de empresa especializada para realizar o 
levantamento participativo de dados primários na Região Hidrográfica da 
Baía de Guanabara (RH-V) com a elaboração de proposta de recuperação e 
conservação bem como a proposição de diretrizes para os instrumentos de 
gestão. 

Referência: Planejamento estratégico, controle social e gestão financeira 
2019-2022 do CBH-BG (Processo AGEVAP No 101/2019) e Reuniões com os 
Grupos de Trabalho de Instrumentos de Gestão 

OBS: 

- O projeto visa desenvolver visão estratégica para a recuperação e proteção 
dos recursos hídricos em especial dos mananciais de abastecimento; 
identificar em escala local as estratégias de recuperação e conservação das 
nascentes; mapear as fontes alternativas de abastecimento para a RH-V; 
promover o alcance do cidadão comum a respeito de questões da bacia 
hidrográfica do seu entorno; propor as diretrizes para fortalecimento da 
regularização do uso da água; apresentar os trechos prioritários para 
enquadramento de corpos d’água na RH-V 

- Será um ato convocatório que contemplará todos os subcomitês, sendo o 
recurso total a soma do proporcional de cada subcomitê (60% Leste e Oeste 
e 10% lagunares) 

- O recurso disponibilizado pelo CBH-BG para essas atividades previstas é de 
R$7.976.273,84 (parcela do subcomitê Lagoa Rodrigo de Freitas é de R$ 
797.627,38) 
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Macroprograma 2: Coleta e Tratamento de 
Esgoto Sanitário 

Sistemas de esgotamento sanitário e estações de tratamento de 
esgoto 

Segundo os dados do Diagnóstico de Água e Esgoto de 2019 do Sistema 
Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), 41 a 50% do esgoto da 
região da Lagoa Rodrigo de Freitas é tratado. Desde o ano de 1913, o sistema 
de esgotamento sanitário da região é do tipo separador absoluto para as 
instalações sanitárias ligadas à rede pública. Dessa forma, a região da Lagoa 
Rodrigo de Freitas possui redes coletoras independentes para esgotos 
sanitários e águas pluviais. Com o sistema de separador absoluto, não 
deveria haver escoamento de esgotos sanitários para a Lagoa. Porém, por 
conta de problemas de manutenção e operação do sistema (algumas 
unidades são do início do século XX), juntamente com o crescimento 
populacional da região, há a ocorrência de sobrecarga na rede, o que causa 
extravasamentos ocasionais que são destinados a rede de drenagem pluvial, 
cursos d’água e na Lagoa Rodrigo de Freitas (Soares et al, 2012). 

O esgotamento sanitário da bacia da Lagoa Rodrigo de Freitas é realizado 
por um conjunto de sete de elevatórias, que têm como destino o Sistema de 
Disposição Oceânica de Ipanema (Emissário Submarino de Ipanema), onde 
todo o esgoto é descartado in natura no mar (tratamento primário). O 
sistema de afastamento no entorno da Lagoa é composto de dois 
subsistemas, o Oeste, com as elevatórias José Mariano, Hípica, Jardim 
Botânico e Saturnino de Brito e Leste, com as elevatórias Cantagalo e 
Caiçaras. As outras duas elevatórias, do Leblon e Farme de Amoedo, atuam 
independentes, lançando seus esgotos diretamente no emissário (Consórcio 
COPPTEC 2001; Menezes, 2004). 

O lado Oeste é o sistema mais sobrecarregado e sujeito a problemas 
operacionais e acidentes. No lado Oeste encontram-se não só a maior parte 
do sistema de esgotamento sanitário, envolvendo praticamente três 
quartos da área, como também as bacias dos três rios afluentes à lagoa, 

além do deságue do sistema de rios e canais que desembocam na Rua 
General Garzon. Nesse subsistema encontram-se a maior parte das 
atividades geradoras de efluentes não domésticos, como hospitais, clubes, 
hipódromo, entre outras (Consórcio COPPTEC 2001). O subsistema Oeste é 
mais frágil, com maior probabilidade de ocorrência de situações anormais, 
acidentes e obstruções de rede, o que pode acarretar impactos ambientais 
negativos. O sistema Leste possui bacias hidrográficas e sanitárias menores, 
(Soares et al, 2012). 

Em 2001, para complementar o macro sistema de esgotamento sanitário, 
houve a construção e instalação de galerias de cintura no entorno da Lagoa. 
As Galerias de Cintura da Lagoa Rodrigo de Freitas,  são providas de quatro 
elevatórias: Elevatória de Galeria de Cintura José Mariano, Elevatória de 
Galeria de Cintura Hípica, Elevatória de Galeria de Cintura Cantagalo e 
Elevatória de Galeria de Cintura Caiçaras, que têm por finalidade interceptar 
as galerias de águas pluviais que chegam na lagoa, transferindo para o 
sistema separador toda água servida que passam por estas galerias quando 
em período de tempo seco. Essa intervenção proporciona um conforto 
maior ao microssistema de esgoto, na medida que impede que ligações 
irregularmente feitas e lançadas em galerias de águas pluviais cheguem às 
águas da lagoa. Essas elevatórias têm capacidade máxima de 50 
litros/segundo. 

A captação de tempo seco é uma característica importante no sistema de 
esgotamento da região da Lagoa. Essa captação é executada próxima das 
áreas de ocupação subnormal visando coletar as contribuições 
indevidamente lançadas no sistema de águas pluviais (Menezes, 2004). 

Nos últimos anos foi observado uma redução de lançamento irregular de 
esgotos e contaminação por esgoto dos cursos d´água que demandam à 
Lagoa, especialmente dos rios Cabeças e Macacos devido a reformas 
realizadas nas elevatórias operadas pela CEDAE. Entretanto, o problema 
sanitário continua sendo uma das fontes de desequilíbrio ambiental da 
Lagoa Rodrigo de Freitas, sendo necessárias intervenções preventivas e 
corretivas que minimizem o aporte de esgoto.  
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MAPA 8.  LOCALIZAÇÃO DO EMISSÁRIO SUBMARINO DE IPANEMA 
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Figura 8. Localização das elevatórias de água e esgoto inseridas na região da Lagoa Rodrigo de Freitas. Disponível em:  
https://www.cedae.com.br/lagoa_limpa (Adaptado) 
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Principais potencialidades e fragilidades relacionadas a esse 
macroprograma no Subcomitê 

- Possibilidade de melhoria no sistema de esgotamento sanitário da região, 
visto que é necessário investimento para recuperação e manutenção das 
condições ideais de operação; 
- Identificação e contenção de ligações clandestinas efetuadas no sistema 
de águas pluviais; 
- Potenciais parcerias com outros órgãos, como a Rio Águas; 
- Mapeamento das residências que ainda não se ligaram nas redes de esgoto 
já existentes; 

-Mapeamento de aglomerados subnormais que necessitam de 
regularização fundiária e alternativas de saneamento (residências passíveis 
de regularização) 

- Identificação de imóveis que não são passíveis de regularização (invasão 
de terreno público, APAs etc) 

- Valorização estética, turística e imobiliária da região. 

Qua(l)is projeto(s) o CBH-BG/Subcomitê já deliberou nesse 
macroprograma?  

a)  Edital de Videoinspeção em galerias de águas pluviais com recursos da 6° 
parcela, no valor de R$ R$ R$ 751.972,78 

Status: Termo de referência em elaboração pela AGEVAP 

 

b) Melhorias do sistema de saneamento da bacia do Rio Rainha, envolvendo 
reforma das elevatórias do Parque dos Patins e Captações de tempo seco no 
Alto Gávea com valor máximo de R$ 500.000,00 (Resolução CBH-BG 
n°59/2018). 

OBS: 

- Será realizado um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com a Cedae 
visto que esta quem está desenvolvendo o projeto básico.
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Macroprograma 3: Resíduos sólidos, Drenagem e 
Água 

Principais corpos hídricos 

TABELA 3. PRINCIPAIS SUB BACIAS E CORPOS HÍDRICOS DO TERRITÓRIO SUBCOMITÊ DO 

SISTEMA LAGUNAR DA LAGOA RODRIGO DE FREITAS 

Principais sub bacias Principais Corpos Hídricos 

Bacias Drenantes 
da Vertente Sul da 
Serra da Carioca 

Rio Rainha, Rio Cabeças, Riacho do Pai Ricardo, Rio 
dos Macacos, Rio Algodão, Canal do Jóquei, Canal 
Visconde de Albuquerque, Lagoa Rodrigo de Freitas, 
Rio Cabenga, Canal do Jardim de Alah, outros 

O rio dos Macacos é o principal rio da bacia. Possui uma área de drenagem 
de aproximadamente 7,2 km. Nasce nos contrafortes dos morros dos 
Queimados e Sumaré, na área do Parque Nacional da Tijuca, sendo desviado 
em seu trecho final, na compota na rua General Garzon. O Rio dos Macacos 
interage com a bacia vizinha do Rio Rainha por meio de um canal de 
drenagem que passa através do Jóquei Clube, o chamado Canal do Jóquei, 
permitindo escoamento nos dois sentidos, dependendo dos níveis d’água 
nos rios principais das duas bacias. (Miguez et al. 2012).  

O rio Cabeça drena uma área de cerca de 1,9 km², incluindo parte da área 
do Jardim Botânico. Nasce nos contrafortes do morro do Corcovado, dentro 
do Parque Nacional da Tijuca e deságua no canal da Avenida Lineu de Paula 
Machado, que por sua vez, desemboca no rio dos Macacos no trecho da rua 
General Garzon. 

O Rio Rainha nasce na encosta sul da Serra da Carioca e drena uma área de 
aproximadamente 4,3 km² e desemboca no canal da Avenida Visconde de 
Albuquerque. Em condições de cheia, as vazões do Rio Rainha podem chegar 
ao Rio dos Macacos, ou ao contrário. O exutório da bacia ocorre na Lagoa 
Rodrigo de Freitas, junto ao Clube Naval Piraquê, através de um canal 
artificial que segue pela rua General Garzón. Junto a sua foz existe uma 

comporta, que permanece fechada durante a maior parte do tempo. Em 
condições de marés mais elevadas, essa comporta pode se encontrar 
submersa (Miguez et al., 2012). 

Os rios Algodão e Cabeça, afluentes ao Rio dos Macacos, que se encontram 
mais a leste da bacia, não desaguam diretamente no rio principal. Ao 
chegarem no trecho inferior, eles escoam por galerias que saem nos canais 
da Rua Batista da Costa e Avenida Lineu de Paula Machado, que chegam ao 
Rio dos Macacos. As contribuições de escoamento superficial das sub-bacias 
do Riacho do Pai Ricardo e do Rio Cabeça são as mais significativas, com 
maiores áreas de drenagem dentre as descritas (Miguez et al., 2012). 

A Lagoa Rodrigo de Freitas é uma laguna como a maioria das lagoas 
costeiras, tendo sido inadequadamente denominada de lagoa (COPPETEC-
LOGOS, 2001). As lagunas são corpos hídricos ligados pelo mar através de 
um canal, tendo água salobra ou salgada. A Lagoa Rodrigo de Freitas é 
formada por águas salobras, sendo influenciada pela maré (água salgada) e 
por águas fluviais e pluviais (água doce). Seu espelho d’água é de 
aproximadamente 2,2 km² e possui um perímetro de 7,8 km. Atualmente, 
tem pouca semelhança com seu sistema aquático original devido ao 
processo de urbanização na região e os sucessivos aterros nas margens da 
lagoa. Sua ligação com o mar acontece através do Canal do Jardim de Alah. 
O canal é artificial e tem cerca de 800 metros de comprimento e larguras 
compreendidas entre 10 e 18 metros (Neto et al., 2003). A Lagoa é 
regulamentada como uma Área de Proteção Permanente (APP) pela Lei 
Orgânica do Município do Rio de Janeiro conforme artigo 463 (Lei Orgânica do 
município do Rio de Janeiro, 2008) e tem seu espelho d’água tombado desde 
os anos 1990, pelo Decreto Municipal nº 9.396, de 13 de junho, sendo também 
a mais urbanizada de todo o município (Alves et al., 1998) possuindo 
imensurável valor social e turístico para a cidade. 

Deslizamentos e enchentes 

Por se tratar de uma área densamente urbanizada, as inundações e 
movimentos de massa na região são causadas por fatores naturais e 
antrópicos, como topografia, precipitação, tipo de solo, intensidade da 
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urbanização, deficiências nas galerias de águas pluviais, assoreamento dos 
canais e pela obstrução parcial do exutório da bacia. 

O Mapa 6 mostra as regiões mais sujeitas a movimentos de massa e 
inundações na bacia da Lagoa Rodrigo de Freitas. As áreas mais declivosas 
(Horto, Jardim, Botânico, Gávea) são mais sujeitas a movimentos de massa. 
Na região do Horto ocorreu o início da ocupação das encostas por 
construções e habitações irregulares, em que uma parte da cobertura 
vegetal foi retirada, alterando a permeabilidade do solo e intensificando o 
risco de alagamentos e movimentos de massa. Outros bairros mais planos 
(Leblon, Ipanema, Lagoa, Humaitá e um trecho do Jardim Botânico) são mais 
sujeitos às inundações. 

A urbanização na região levou ao cenário de enchentes e as deficiências do 
sistema de drenagem e o não planejamento da urbanização produziram 
graves alagamentos nas áreas planas e mais ocupadas da bacia. A 
urbanização se desenvolve principalmente nessas áreas mais baixas e 
planas, espalhando-se em uma estreita, porém extensa faixa de área 
impermeabilizada entre a Lagoa Rodrigo de Freitas e o Maciço da Tijuca. 

A bacia do Rio dos Macacos sofre com as enchentes, o que reflete em 
alagamentos na Rua Jardim Botânico em eventos de chuva intensa, onde a 
drenagem se mostra insuficiente. A proximidade de suas encostas, aliada à 
transição brusca para as áreas de baixada, resultantes de aterros, indica a 
tendência de escoamentos velozes chegando as planícies, nas quais podem 
produzir alagamentos em função da mudança da declividade. Além disso, há 
problemas como a urbanização não planejada, assoreamento na calha e 
trechos com singularidades ao escoamento e a comporta de comunicação 
com a Lagoa Rodrigo de Freitas, no canal da Rua General Garzón. Essa 

comporta realiza o controle de descarga, que opera apenas nas cheias e 
mostra sinais de assoreamento significativo a montante. 

O trecho inferior da bacia é formado por parques, ruas, calçadas e 
edificações, onde as inundações provocam maiores problemas econômicos 
e impactos no trânsito. Nessa região destaca-se o Jóquei Clube Brasileiro e 
o Jardim Botânico como áreas com menores coeficientes de geração de 
escoamento superficial e com baixas declividades. Os trechos mais 
impermeáveis e com maior movimentação de veículo são as ruas Jardim 
Botânico e Pacheco Leão e as avenidas Lineu de Paula Machado e General 
Garzón e seus arredores. No trecho superior, a alta declividade das encostas 
e a grande área ocupada por afloramentos rochosos fazem com que a 
geração de escoamento superficial para o trecho inferior seja significativa, 
apesar de haver uma área de cobertura vegetal que compense parte dos 
efeitos. 
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    MAPA 9. PRINCIPAIS RIOS E CORPOS HÍDRICOS DA REGIÃO DA LAGOA RODRIGO DE FREITAS 
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MAPA 10. MOVIMENTO DE MASSA E INUNDAÇÃO NO TERRITÓRIO DO SUBCOMITÊ DA LAGOA RODRIGO DE FREITAS 
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MAPA 11. GEOMORFOLOGIA NO TERRITÓRIO DO SUBCOMITÊ DA LAGOA RODRIGO DE FREITAS 
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MAPA 12. ISOIETAS E ALTITUDE NO TERRITÓRIO DO SUBCOMITÊ DA LAGOA RODRIGO DE FREITAS 
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Sistemas de abastecimento de água 

A região é abastecida pelo macrossistema Guandu/Lajes/Acari e outros 
sistemas de captação menores e isolados. O sistema integrado Guandu, 
através da transposição da bacia do Rio Paraíba do Sul é o principal sistema 
abastecedor do Rio de Janeiro e a região metropolitana é totalmente 
dependente desse sistema. A estação de tratamento de águas (ETA) Guandu 
abastece cerca de 9 milhões de pessoas na região metropolitana do Rio de 
Janeiro. 

O rio Guandu, de pequeno porte em condições naturais, se tornou 
caudaloso após a transposição das águas dos rios Paraíba do Sul e Piraí, na 
década de 1950, com o objetivo de produzir energia elétrica e para uso 

industrial. Hoje, este rio é voltado principalmente para o abastecimento de 
água da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Localizada às margens da 
rodovia BR 465, no município de Nova Iguaçu, a ETA Guandu trata e distribui 
a vazão de aproximadamente 43.000 litros/s. Após tratamento, a água é 
transportada através de dois subsistemas: Marapicú e Lameirão. Do 
subsistema Marapicú, a água é bombeada, aduzindo água para a Zona Oeste 
e a Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro e para a Baixada Fluminense. Já 
do subsistema Lameirão a água é aduzida através de vários sistemas de 
transposição, abastecendo em marcha vários bairros da Zona Oeste, Zona 
Norte, Centro e Zona Sul da Cidade (incluindo toda a região da Lagoa Rodrigo 
de Freitas) do Rio de Janeiro, além do município de Nilópolis na Baixada 
Fluminense.  
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Figura 9. Rede de abastecimento no território do subcomitê da Lagoa de Freitas
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Gestão de resíduos sólidos 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAC) é o órgão central do 
Sistema Municipal de Gestão Ambiental, promovendo a gestão integrada de 
resíduos sólidos no município do Rio de Janeiro. O planejamento, 
coordenação e execução das ações para a gestão integrada de resíduos 
sólidos é feita pela Coordenadoria de Resíduos sólidos em parceria com 
outros órgãos governamentais e entidades externas, bem como com a 
Companhia Municipal de Limpeza Urbana (COMLURB), órgão municipal 
competente pela limpeza urbana do município do Rio de Janeiro. 

O Decreto Municipal nº 42.605 de 25 de novembro de 2016 instituiu o Plano 
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) da cidade do 
Rio de Janeiro para o período de 2017-2020. A COMLURB realiza coleta 
seletiva na maior parte da região. Abaixo, estão representadas as gerações 
de resíduos sólidos na zona Sul do município do Rio de Janeiro, que 
compreende as sub-bacias da Lagoa Rodrigo de Freitas. 

 

Assoreamento e dragagem do sistema lagunar 

Há uma acumulação natural no ambiente da Lagoa de sedimentos e os 
aterros produzidos pelo homem há vários anos têm modificado o aspecto e 
as dimensões da Lagoa. A rede de drenagem que chegava à Lagoa também 
foi modificada através da canalização de rios e retificação de canais, 
alterando a área de contribuição da bacia que num primeiro momento 
ocasionou a diminuição da quantidade de sedimentos que chegava à Lagoa. 
No entanto, à medida que a densidade urbana foi aumentando o despejo de 
esgoto e lixo se tornou comum e a qualidade dos sedimentos que chegava 
à Lagoa também mudou. 

Na foz dos rios dos Macaco e Cabeça, junto a Ilha Piraquê, existe uma 
tendência de assoreamento e formação de bancos de areia devido ao 

carreamento de material sólido pelos rios, que na diminuição da velocidade, 
este material decanta, assoreando a foz. O assoreamento na região e o 
entupimento dos canais causam inundações.  

Na década de 1970 houve ações de dragagem na Lagoa para a construção 
dos aterros do parque Cantagalo, hoje Parque dos Patins, que causaram 
depressões em alguns pontos. Em 2010, a prefeitura realizou um processo 
de desassoreamento e dragagem da Lagoa Rodrigo de Freitas. Em 2013, 
houve a atualização do Plano de Gestão Ambiental da Lagoa Rodrigo de 
Freitas que teve como objetivo implementar ações e estratégias para 
garantir a gestão sustentável da região.  

As dragagens são importantes pois permitem a recuperação dos ambientes 
aquáticos perdidos por conta do assoreamento, melhora a qualidade da 
água e permite a manutenção do espelho d’água com variação mínima de 
área sob qualquer situação de nível de água. Entretanto, as dragagens mal 
planejadas e executadas podem afetar os processos geomorfológicos e 
sedimentológicos na Lagoa, influenciando a qualidade da água poluída pelos 
esgotos clandestinos que desembocam na Lagoa, comprometendo a fauna 
e a flora do ambiente (Rosman, 2012). 

Principais potencialidades e fragilidades relacionadas a esse 
macroprograma no Subcomitê 

- Apoio as ações de dragagem no sistema lagunar; 

- Melhorias no sistema de abastecimento de água; 

- Busca por soluções em relação às enchentes ocorrentes na região. 

Qua(l)is projeto(s) o CBH-BG/Subcomitê já deliberou nesse 
macroprograma?  

Não há ações deliberadas nesse macroprograma.

Região Resíduos coletados (ton/dia) Geração per capta (kg/hab/dia Aterro sanitário receptor

Zona Sul 1.338 1,33 CTR Seropédica (fora da RH-V)

Geração e destinação de resíduos - Zona Sul do Rio de Janeiro
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Macroprograma 4: Monitoramento quali-
quantitativo 

Qualidade das águas 

A intensa ocupação urbana da bacia hidrográfica, associada à evolução das 
ações antrópicas sem o cumprimento das normas de urbanismo e 
saneamento ambiental causaram um impacto negativo à qualidade das 
águas da Lagoa Rodrigo de Freitas e dos rios da região (Rosso; D’Alcântara, 
2006). O aumento na densidade urbana contribuiu com o crescente despejo 
de esgoto e lixo na lagoa, assim como houve um grande declínio na 
qualidade dos sedimentos despejados na lagoa. O lixo depositado nas ruas 
e avenidas é outra forma de poluição que obstrui canais, gerando cargas 
significativas de matéria orgânica e bactérias. 

 O aterro, assoreamento, dragagens mal executadas e a poluição ambiental 
afetam os processos geológicos e sedimentológicos e influenciam a 
qualidade da água que desemboca na Lagoa, comprometendo a fauna e a 
flora do ambiente (Neto et al., 2003). Os pontos de poluição difusa através 
de esgotos lançados ilegalmente nas galerias pluviais existentes nas 
margens dos rios e da própria lagoa, têm sido responsáveis pelo aumento 
exacerbado da carga orgânica e de nutrientes (exemplo: baixos níveis de 
oxigênio dissolvido e altos níveis de demanda bioquímica de oxigênio) que, 
estocados no ambiente lêntico da Lagoa, promovem episódios corriqueiros 
de eutrofização, mau cheiro, turbidez excessiva. Esses processos que 
alteram a qualidade das águas, associados à períodos de altas temperaturas 
na cidade do Rio de Janeiro levam a eventos frequentes de mortandade 
maciças de peixes na Lagoa Rodrigo de Freitas. 

A ligação da Lagoa com o mar através dos dutos acarreta um grande 
aumento na capacidade de trocas de massas de água entre a Lagoa e o mar, 
tornando mais dinâmica esta conexão. O aumento da taxa de renovação é 
um fator importante para acelerar a recuperação da qualidade da água da 
Lagoa após grandes precipitações que inevitavelmente carregam cargas 
poluentes para o espelho d’água, haja vista sua condição geomorfológica de 

ponto de convergência de bacia hidrográfica. Se houvesse uma taxa de 
renovação favorável, a Lagoa seria, portanto, portadora de uma maior 
resiliência que a permitiria auto depurar-se com mais agilidade em situações 
ambientais desfavoráveis. 

As Diretrizes para a classificação das águas da Lagoa Rodrigo de Freitas, 
publicadas em 1978 e estabelecidas pelo órgão ambiental da época já 
apontavam que as águas da Lagoa eram comprometidas, tendo seus usos 
bastante restritos. Na década de 1980, as atenções foram voltadas para a 
despoluição da Lagoa Rodrigo de Freitas e vários projetos foram 
apresentados. Alguns destes que tiveram a ajuda da iniciativa privada e do 
capital internacional foram colocados em prática. Porém, só na década de 
1990, é que os cariocas puderam apreciar o espelho d’água menos poluído. 
A implantação do cinturão de esgotamento sanitário é um exemplo de 
projeto que teve como objetivo neutralizar a contribuição da rede de 
esgotos à poluição da Lagoa (Fundação Rio Águas, 2013). Infelizmente, 
muitos projetos com a intenção de melhorar a qualidade das águas da Lagoa 
Rodrigo de Freitas não cumpriram integralmente com os seus objetivos. 
Atualmente, a prefeitura do Rio de Janeiro deu início ao Programa de 
Revitalização da Lagoa, que prevê um Plano de Fiscalização e Combate à 
Poluição Hídrica na Lagoa Rodrigo de Freitas e mapeamento de pontos de 
despejo de esgoto nas galerias de águas pluviais da região (que encaminham 
águas da chuva para o espelho d´água da lagoa). 

Sistema de monitoramento 

O monitoramento do espelho d’água da Lagoa Rodrigo de Freitas e dos 
canais e rios a ela ligados é realizado pela Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente do Rio de Janeiro (SMAC). O monitoramento visa acompanhar as 
alterações físicas, químicas e biológicas decorrentes de atividades 
antrópicas e de fenômenos naturais que podem tanto comprometer a 
qualidade da água para a proteção das comunidades aquáticas, quanto as 
práticas esportivas de contato secundário (SMAC, 2020). São realizados dois 
tipos de monitoramento: o contínuo feito através de sonda 
multiparamétrica instalada no ponto central da lagoa (LRF3), com 
transmissão de dados de 30 em 30 minutos; e o pontual, com coletas de 
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amostras duas vezes por semana em seis estações de amostragem (LRF1, 
LRF2, LRF3, LRF4, LRF5 e LRF6). O monitoramento contínuo possibilita o 
acompanhamento da variação da qualidade da água da Lagoa em tempo 
real permitindo rápida ação em situações de desequilíbrio. O 
monitoramento pontual permite a avaliação setorizada considerando a 
dinâmica local e as alterações provocadas por cargas de poluição que 
chegam na Lagoa (SMAC, 2020). 

O principal parâmetro de qualidade monitorado é Oxigênio Dissolvido (OD) 
por ser essencial à manutenção e proteção das comunidades aquáticas. 
Também se monitoram pontual e continuamente a Temperatura, Turbidez, 
Salinidade, pH e Clorofila. O monitoramento pontual é acrescido do 
Nitrogênio Amoniacal, Nitrato, Fosfato Total, Fósforo Total, Sílica Solúvel, 
Sulfeto, Escherichia coli, Coliformes Totais e Fitoplâncton. Todos os 
parâmetros são utilizados na obtenção de diagnósticos de qualidade da 
água voltados para a prática esportiva e recreativa no espelho d’água bem 
como para proteção da biota aquática SMAC (2020). 

No caso das práticas recreativas e esportivas a qualificação da água da Lagoa 
se dá em própria ou imprópria, conforme dispõe a Resolução CONAMA n° 
357/2005, que classifica dentre outras, as águas salobras para contato 
secundário. Em relação à proteção da biota, a água da Lagoa pode ser 
classificada em: Estado de Equilíbrio, quando não há risco; Estado de Alerta, 
quando as condições, principalmente de Oxigênio Dissolvido, se encontram 
em desequilíbrio; e Estado Crítico, quando há risco de mortandade da 
ictiofauna da Lagoa (SMAC, 2020). 

A SMAC também realiza monitoramento nos rios e canais no entorno da 
Lagoa Rodrigo de Freitas, tais como Rio dos Macacos, Rio Cabeças, Canal da 
General Garzon, Canal do Jardim de Alah e Canal do Jóquei. Dependendo da 
estação, as campanhas de coleta de amostras podem ser semanais ou 
sazonais. Nas campanhas semanais os parâmetros analisados são: 
Temperatura, Cloro Residual, Turbidez, Salinidade, pH, Oxigênio Dissolvido, 
Nitrogênio Amoniacal, Coliformes Totais e Escherichia coli e na última 
semana do mês são acrescidos: DBO, DQO, Nitrogênio Total, Fósforo Total, 
Sólidos em Suspensão, Detergentes, Óleos e Graxas e Sulfetos. Nas 

campanhas sazonais os parâmetro analisados in situ são: Oxigênio 
Dissolvido, Temperatura, Cloro Residual, pH e Turbidez; e em laboratório: 
DQO, DBO, Sólidos em Suspensão, Nitrogênio Amoniacal, Fósforo Total, 
Sulfetos, Óleos e Graxas (O&G), Detergentes (MBAS), Coliformes Totais e 
Escherichia coli (SMAC, 2020). A divulgação dos resultados da Gestão 
Ambiental do Sistema da Lagoa Rodrigo de Freitas é feita regularmente 
através de boletins disponibilizados no Portal da Prefeitura. 
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MAPA 13. LOCALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA OPERADAS PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO, DA 

PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO 
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Principais potencialidades e fragilidades relacionadas a esse 
macroprograma no Subcomitê 

- Valorização da Lagoa Rodrigo de Freitas em relação ao turismo e beleza 
cênica, o que pode alavancar interesses por parcerias em projetos que visem 
a melhoria da qualidade e quantidade de água na lagoa e região; 

- Monitoramento de parâmetros físicos, químicos e bacteriológicos dos rios 
afluentes ao sistema lagunar; 

- Biodiversidade de fauna e flora no entorno da Lagoa, que se beneficiam da 
melhoria na qualidade da água. 

- Conter a carga de esgoto clandestino lançado é um grande desafio na 
região, o que torna uma fragilidade na implementação de metas 
relacionadas a qualidade da água 

- Gestores públicos tendem a não valorizar o monitoramento por conta da 
propaganda negativa que os dados ruins geram e por conta disso, muitas 
campanhas de monitoramento são descontinuadas. 

 

Qua(l)is projeto(s) o CBH-BG/Subcomitê já deliberou nesse 
macroprograma?  

Assunto: Contratação de instituição especializada para o monitoramento 
quali-quantitativo da água na Região Hidrográfica da Baía de Guanabara 
(RH-V), compreendendo o escopo de amostragem, medição da vazão, 
análise laboratorial de parâmetros qualitativos, sistematização e 
apresentação dos dados em relatórios técnicos, assim como relatórios 
voltados ao público leigo para realização de ações de educação ambiental, 
mobilização e capacitação.  

Referência: Planejamento estratégico, controle social e gestão financeira 
2019-2022 do CBH-BG (Processo AGEVAP No 101/2019) 

OBS: 

- Dos 93 pontos a serem monitorados para a RH-V, 12 estão no território do 
Subcomitê Lagoa Rodrigo de Freitas conforme destacado na figura abaixo 

FIGURA 10. LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM PARA O PROJETO DE 

MONITORAMENTO QUALI QUANTITATIVO DO SUBCOMITÊ DA LAGOA RODRIGO DE FREITAS 

 

- Os pontos de amostragem foram estabelecidos pelo CBH-BG no sentido de 
complementar a rede de monitoramento da Prefeitura do Rio de Janeiro  

- A escolha dos pontos levou em consideração a presença de mananciais de 
abastecimento, lançamentos pontuais e difusos de efluentes, embasamento 
para futuro enquadramento dos corpos hídricos e viabilidade por acesso em 
via terrestre ou por uso de embarcação 

- Os parâmetros qualitativos a serem monitorados incluem os considerados 
no cálculo do IQA-NSF bem como Nitrogênio Total, Condutividade Elétrica e 
Salinidade 

- Há previsão de medição de vazão em alguns pontos 
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Macroprograma 5: Infraestrutura Verde 

Uso e cobertura do solo 

O ecossistema da região hidrográfica da Lagoa Rodrigo de Freitas é 
constituído pela vegetação da Mata Atlântica, ecossistema presente em 
todo o estado do Rio de Janeiro. Além disso, há os ecossistemas associados 
como o mangue e a restinga. 

As áreas naturais florestadas possuem certa expressividade na região, assim 
como a atividade antrópica não agropastoril. A cobertura do solo também 
é, em pequena escala, representada por áreas naturais não florestadas 
(cordões arenosos, afloramentos rochosos). A partir da década de 1920 deu-
se início a urbanização efetiva da região. Entre as décadas de 1970 e 1980, 
foi realizada uma urbanização contundente da Lagoa Rodrigo de Freitas e 
dos bairros ao redor, tendo como foco o desenvolvimento imobiliário, que 
reflete no padrão de urbanização até os  dias de hoje. Atualmente, a Lagoa 
Rodrigo de Freitas é considerada um cartão postal da cidade do Rio de 
Janeiro e faz parte das histórias dos bairros que compõem a região. As áreas 
florestadas são reflexo das unidades de conservação (UC) presentes no 
território, em especial o Parque Nacional da Tijuca e dos parques municipais. 
Além disso, o Jardim Botânico e o Jóquei Clube Brasileiro possuem um 
destaque na bacia por apresentarem uma extensa área verde, com florestas 
em suas vertentes que contrastam com a ocupação intensa nas áreas baixas, 
junto à Lagoa Rodrigo de Freitas. 

As áreas de encosta que ainda possuem uma parcela de vegetação 
conservada, têm um papel fundamental na atenuação das vazões que 
chegam as planícies da bacia pois são capazes de reter uma grande 
quantidade de água. O próprio Jardim Botânico, no coração da bacia, é 
responsável pelo armazenamento temporário de parte das vazões geradas. 
A retirada da vegetação nas encostas para dar lugar a habitações representa 
um problema pois ocasiona deslizamentos e inundações na região. 

A área superior da sub-bacia do rio Cabeça, no contraforte do Morro do 
Corcovado apresenta uma grande extensão florestal contínua e pouco 

fragmentada, que junto com a sub-bacia do rio dos Macacos representam 
o trecho florestado de maior relevância do Maciço da Tijuca. Os trechos do 
Rio Rainha possuem uma floresta bastante fragmentada, inserida na malha 
urbana, onde predominam condomínios e aglomerados subnormais.  

 

FIGURA 11. GRÁFICO DE USO E COBERTURA DO SOLO NA REGIÃO DA LAGOA RODRIGO DE FREITAS 
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MAPA 14. USO E COBERTURA DO SOLO NO SUBCOMITÊ DO SISTEMA LAGUNAR DA LAGOA RODRIGO DE FREITAS, SEGUNDO INFORMAÇÕES DO CAR 2018 
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Unidades de Conservação 

A região do subcomitê da Lagoa Rodrigo de Freitas possui 17 unidades de 
conservação (UC) das esferas municipal, estadual e federal, ocupando uma 
área de aproximadamente 16,5 km². As UCs de jurisdição municipal são em 
sua maioria Área de Proteção Ambiental (APA) e Parque Municipal (PM). 
Além disso, há um Monumento Natural (MONA).  

A única UC federal que ocupa uma área da região do subcomitê é o Parque 
Nacional (PN) da Tijuca, UC considerada como a maior floresta urbana do 
mundo, que tem como potencialidades a preservação da diversidade da 
flora e da fauna, o suprimento de água e uma melhoria nas condições da 
poluição do ar. Esses benefícios ambientais tornam o PN da Tijuca uma 
região de grande relevância ambiental no município do Rio de Janeiro, 
contribuindo com o bem-estar da população de seu entorno. Além disso, é 
uma atração turística e importante local para as pesquisas cientificas de 
diversas instituições.  

Sob jurisdição estadual, a única UC da região é o Parque Estadual (PE) da 
Chacrinha, que mantem uma das últimas áreas de mata do bairro de 
Copacabana que contribui com a amenização climática e preservação de 
ecossistemas. 

A criação de APAs na região foram uma forma de conter o processo de 
expansão urbana e de populações e preservar a beleza do litoral carioca e a 
presença de edificações históricas tombadas, como o Forte de Duque de 
Caxias. Apesar disso, as APAs ainda sofrem com crescimento populacional e 
destruição ambiental. 

Metade das UCs da região do subcomitê fazem parte do Mosaico Carioca de 
Áreas Protegidas, uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente que tem 
como objetivo integrar as ações de UCs do Rio de Janeiro a fim de fortalecer 
a conservação ambiental.  A maioria das UCs não possuem Plano de Manejo, 
documento técnico essencial para o manejo gestão adequados de uma 
Unidade de Conservação. A falta desse documento pode não garantir que 
os objetivos propostos para a UC sejam realmente alcançados, tornando-se 
“unidades de conservação de papel”. As UCs na região do subcomitê da 
Lagoa Rodrigo de Freitas sofrem com a rápida expansão e pressões 
antrópicas por estarem situadas em áreas predominantemente urbanas. O 
Plano de Manejo aliado a gestões específicas podem ser a solução para 
dirimir os problemas socioambientais que essas UCs enfrentam. 

As UCs da região são importantes pois têm o papel de proteger e conservar 
a vegetação remanescente, contribuindo com a melhoria das condições 
climáticas, da quantidade e qualidade dos recursos hídricos, abrigo para a 
fauna, entre outros. 
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MAPA 15. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NO SUBCOMITÊ DO SISTEMA LAGUNAR DA LAGOA RODRIGO DE FREITAS  
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MAPA 16. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS NO SUBCOMITÊ DO SISTEMA LAGUNAR DA LAGOA RODRIGO DE FREITAS 
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MAPA 17. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS NO SUBCOMITÊ DO SISTEMA LAGUNAR DA LAGOA RODRIGO DE FREITAS 
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MAPA 18. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS NO SUBCOMITÊ DO SISTEMA LAGUNAR DA LAGOA RODRIGO DE FREITAS 
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   Tabela 3. Unidades de conservação na região da Lagoa Rodrigo de Freitas 
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Principais problemas relacionados a vegetação 

Desde o início da colonização e urbanização da cidade do Rio de Janeiro, a 
perda de vegetação nativa vem ocorrendo no município. O despejo irregular 
de esgoto doméstico e líquidos poluentes advindos de postos de gasolina na 
década de 1980 causaram levaram a degradação da vegetação na região da 
Lagoa Rodrigo de Freitas.Além disso, a retirada da vegetação nativa, o aterro das 

margens para a construção de casas, clubes, condomínios na Faixa Marginal de 
Proteção (FMP) causaram impactos negativos a vegetação original da região.  

 Originalmente, a vegetação em torno da Lagoa corresponde a vegetação de 
manguezal, porém, a área foi tomada por espécies gramíneas.  A área da 
lagoa aterrada descaracterizou seu entorno, com a perda de vegetação 
original, o que causou prejuízo à fauna da região. Ao longo das últimas três 
décadas, alguns esforços vêm sendo realizados para a recuperação dessas 
áreas de manguezais. A Lagoa Rodrigo de Freitas é regulamentada como 
Área de Proteção Permanente (APP) pela Lei Orgânica do Município do Rio 
de Janeiro.  

A região possui uma certa representatividade de áreas florestadas, o que 
torna o clima mais ameno e proporciona uma maior valorização imobiliária 
nos bairros do entorno. Atualmente, grande parte dessas áreas florestadas 
são reflexo das ações de restauração florestal na região, em especial do 
Programa “Mutirão Reflorestamento”. Entretanto, a extensa expansão 
urbana apresenta sérios riscos a vegetação.  A degradação do Maciço da 
Tijuca e das áreas do entorno são cada vez mais frequentes. O 
desmatamento ocorre e há a substituição da cobertura vegetal por áreas 
urbanas ou invasão de campim colonião. As transformações na paisagem 
contribuem com a ocorrência de deslizamentos das encostas, que levam a 
aumento das descargas sólidas e assoreamento das redes de drenagem, 
interferindo na quantidade e qualidade da água dos corpos hídricos. 

Ações/programas de restauração na região 

- Reflorestamento da Floresta da Tijuca: O primeiro projeto de 
reflorestamento na região ocorreu em meados do século XIX devido à crise 

hídrica que acometeu a cidade do Rio de Janeiro. A fim de melhorar a 
distribuição hídrica no município, sob comando do Major Archer, estima-se 
que tenham sido plantadas cerca de 80 mil mudas de árvores exóticas e 
nativas na Floresta da Tijuca. 

- Projeto de revitalização por Mario Moscatelli: No final da década de 1980, 
o biólogo Mario Moscatelli deu início a um projeto de revitalização da Lagoa, 
implantando espécies típicas do mangue para favorecer o abrigo de uma 
fauna variada, em especial aves e crustáceos. Segundo o biólogo, foram 
plantadas cerca de 4.500 plantas no entorno da Lagoa ao longo de três 
décadas. 

- Mutirão Reflorestamento: Iniciado em 1986 pela Secretaria de Meio 
Ambiente do Rio de Janeiro. O projeto abrange 96 bairros do município e 
conta com a ajuda da comunidade através de um pagamento pelos serviços 
executados. No Morro da Saudade (Humaitá) houve o reflorestamento de 
uma área de 211.800 m². Na região da Rocinha foi reflorestada uma área de 
124.500 m². No Morro Dois Irmãos, a área que já foi reflorestada é de 96.100 
m². 

- Programa de Revitalização da Lagoa Rodrigo de Freitas: Em fevereiro de 
2020, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente iniciou a ampliação de um 
programa de revitalização da Lagoa Rodrigo de Freitas. O programa, que 
está sendo custeado com recursos de compensação ambiental, prevê a 
recuperação da vegetação das margens da Lagoa Rodrigo de Freitas. A 
primeira fase é a implementação da requalificação das UCs no entorno da 
Lagoa. A segunda etapa contempla a recuperação ambiental da orla da 
lagoa, através de plantios e enriquecimento da flora e manutenção dos 
manguezais. 

Principais potencialidades e fragilidades relacionadas a esse 
macroprograma no Subcomitê 

- Subsídio a gestão das UCs, como auxílio na elaboração de Plano de Manejo; 
- Restauração de APPs de declividade e de mata ciliar para auxiliar na 
contenção de encostas e disponibilidade hídrica; 
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- Possíveis parcerias com instituições da região engajadas no meio 
ambiente, como o Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico, Pontifícia 
Universidade Católica (PUC-Rio), Instituto Internacional para a 
Sustentabilidade (IIS); 
- Projetos de infraestrutura verde em áreas urbanas. 
- Engajamento e conscientização da população sobre a importância de 
conservar e preservar o meio ambiente; 
- Expansão urbana da região e dos aglomerados subnormais em áreas de 
encosta. 
 

Qua(l)is projeto(s) o CBH-BG/Subcomitê já deliberou nesse 
macroprograma?  

 

Assunto: Restauração florestal na APP do Rio Rainha 

Referência: Planejamento Estratégico, controle social e gestão financeira 
2019-2022 do CBH-BG (Processo AGEVAP nº 101/2019) 

Objeto: promover a recomposição e manejo florestal no entorno do Canal 
das Taxas (Recreio dos Bandeirantes - RJ.), bem como promover a 
recomposição florestal de Área de Proteção Ambiental (APP) do Rio Padeco 
(Maricá) e do Rio Rainha (Lagoa Rodrigo de Freitas – RJ). Valor máximo: R$ 
83.986,12 
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Macroprograma 6: Educação Ambiental 

A Constituição da República estabelece que é incumbência do poder público 
promover a educação ambiental em todos os níveis de ensimo e a 
conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Nesse 
sentido, houve a criação da Lei Federal n° 9.795/99, que dispõe sobre a 
educação ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental. O 
Estado do Rio de Janeiro também formulou sua lei sobre educação 
ambiental. A Lei Estadual n° 3.325/99, institui a Política Estadual de 
Educação Ambiental, cria o Programa Estadual de Educação Ambiental e 
complementa a Lei Federal n° 9.795/99. 

Dessa forma, através da Lei Municipal n° 4.791/08, o município do Rio de 
Janeiro instituiu o Sistema Municipal de Educação Ambiental, em 
consonância com a legislação federal e estadual.  O Sistema referido no 
caput tem como fundamento a Política Municipal de Educação Ambiental, 
e compreende todas as ações de educação ambiental implementadas 
pelos órgãos e entidades municipais, bem como as realizadas, mediante 
contratos e convênios de colaboração, por organizações não 
governamentais, instituições de ensino, empresas e outras entidades, nos 
termos desta Lei. O órgão gestor, responsável pela coordenação da Política 
Municipal de Educação Ambiental é composto pelas Secretarias 
Municipais de Meio Ambiente e de Educação. 

Programas/ projetos / instituições de Educação ambiental  

- Espaço Convivência Sustentável (ECoS) 
O Espaço Convivência Sustentável (ECoS) é uma iniciativa da Secretaria de 
Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) e do Instituto Estadual do 
Ambiente (Inea) que visa promover a sensibilização da sociedade sobre 
temas relevantes para uma trajetória de Desenvolvimento Sustentável e em 
prol da educação para sustentabilidade. Mais do que uma instalação física 
para exposições, palestras e oficinas, o ECoS é uma estratégia de educação 
ambiental e que também objetiva atuar na promoção dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas – ODS. A proposta é 
legitimar o ECoS como espaço para promoção da educação ambiental e da 

sustentabilidade entre os cidadãos fluminenses. O espaço fica na Lagoa 
Rodrigo de Freitas, ao lado do Heliponto do Estado, do Núcleo da Colônia Z-
13 de pescadores e do Parque dos Patins. 
 
- Trilhas Morro da Babilônia 

Projeto de educação ambiental do Shopping Rio Sul que promove trilhas no 
morro da Babilônia para apresentar a importância da preservação ambiental 
para moradores da comunidade e visitantes. As trilhas são gratuitas e são 
realizadas aos finais de semana, guiadas pelos educadores do Instituto 
Moleque Mateiro em parceria com os guias da CoopBabilônia, com 
alimentação e transporte incluído, passando por mirantes e paisagens e 
conhecendo o projeto de reflorestamento local. 

 

- Praia Limpa 

Projeto instituído pela Companhia de Limpeza Urbana (COMLURB) em 
dezembro de 2019. O projeto integra com ações de conscientização ações 
para sensibilizar os banhistas a fazerem o descarte correto de seus lixos, 
utilizarem menos material descartável e praticarem a coleta seletiva, com a 
participação do grupo musical Chegando de Surpresa, formado por garis que usam 

canções com letras temáticas e dança. 

- Pegada limpa 

O Pegada Limpa, implantado em dezembro de 2019, foi desenvolvido pelo 
Escritório de Sustentabilidade da Comlurb em parceria com a LifeGuard e a 
Nordic Solutions (formada pelas empresas Clean Innovating Green 
Solutions, Innovation Norway e a Swedish Agency for Economic and 
Regional Growth). Conta com a colaboração de barraqueiros e quiosqueiros 
para que disseminem o conceito de consumo responsável e gestão de lixo 
entre os frequentadores da praia. 

O projeto-piloto foi desenvolvido na Barraca 43, posicionada em frente ao 
Hotel Hilton, que substituiu os plásticos descartáveis utilizados para servir 
os produtos comercializados, como refrigerantes, cervejas etc., por 



 

68 
 

materiais retornáveis, a exemplo de copos de vidro, e de outros materiais 
permanentes. Também foram oferecidos cinzeiros retornáveis para serem 
usados pelos fumantes na faixa servida pela Barraca 43, evitando o descarte 
de guimbas nas areias. O objetivo é expandir a ideia a todos os quiosques e 
barracas da praia e conseguir, com o engajamento dos hotéis e empresas, 
ocupar toda a orla com peças de conscientização da campanha como placas, 
tendas, banners, faixas e totens informativos. O Pegada Limpa promoveu 
durante um mutirão de limpeza na praia, com análise da areia, pesagem do 
lixo e trabalho de gravimetria para caracterização dos resíduos recolhidos, 
realizado Centro de Pesquisas Aplicadas da Comlurb. 

 

- Passarinhar Carioca 

O Passarinhar Carioca é um projeto da Secretaria de Meio Ambiente da 
cidade do Rio de Janeiro. Um dos objetivos é o de estimular a população por 
meio da observação de aves, utilizar os parques municipais e 
consequentemente estreitar o contato com a natureza. 

“O Passarinhar Carioca é uma atividade de educação ambiental que 
pretende sensibilizar as pessoas sobre a importância de zelar pela natureza. 
A nossa proposta é incentivar os cariocas e os turistas a frequentarem com 
mais assiduidade as nossas unidades de conservação”, ressaltou o secretário 
municipal de Meio Ambiente, Marcelo Queiroz. 

- Projeto Grael 

O Projeto Grael é uma organização não–governamental (ONG), que tem 
como objetivo democratizar o acesso de jovens à prática do esporte da vela 
e, dessa forma, contribuir para a transformação social na vida dos seus 
beneficiados. Os jovens e crianças participantes do Projeto são educados 
por meio da vela e preparados para o mercado de trabalho, além de 
participarem de atividades de conscientização ambiental e promoveram 
alternativas para a despoluição da Baía de Guanabara. A cada semestre, 
aproximadamente 350 alunos, com idade entre 9 e 29 anos, são formados 
nos cursos e programas de Desenvolvimento Esportivo (Natação, Vela e 

Canoagem), Oficinas Náuticas (Capotaria, Carpintaria, Fibra de Vidro, 
Mecânica de Motor Diesel, Mecânica de Motor de Popa, Instalações eletro–
eletrônicas para Barcos). A instituição também disponibiliza Biblioteca, aulas 
de Educação Ambiental e Inclusão Digital para todos os alunos, e aulas de 
Marcenaria para crianças. Tudo gratuito. Os alunos do projeto participam 
de competições de vela na Lagoa Rodrigo de Freitas. 

- CEAMP 

Projeto da Secretaria Municipal de Educação que promove visitas orientadas 
aos alunos e professores da Rede Pública Municipal de Educação do Rio de 
Janeiro ao Parque Nacional da Tijuca. A ação visa incentivar o diálogo e a 
percepção sobre a preservação ambiental. São realizados encontros com 
professores visando o diálogo e a troca de experiências sobre Educação 
Ambiental.  

- Ambienta Rio 

iniciativa da Secretaria Municipal de Educação, sendo realizado pela 
Coordenação de Projetos de Extensão Curricular que visa desenvolver o 
diálogo e fortalecer as iniciativas de Educação Ambiental, norteadas pela 
BNCC e pelo PMERJ, considerando as atuais discussões sobre 
Sustentabilidade, fundadas na Agenda 2030, e orientadas pela premissa de 
contribuição para a garantia do bem estar social. 
O Projeto pretende contribuir para a visibilidade, conhecimento e diálogo 
das Unidades Educacionais que realizam relevantes ações sobre as 
temáticas ambientais nas 11 (onze) Coordenadorias Regionais de Educação, 
significando um espaço importante e indispensável de estudo, diálogo e 
troca de experiências através de trabalhos e materiais produzidos por 
alunos e professores das escolas da Rede Pública Municipal de Ensino do Rio 
de Janeiro à luz do referido tema. O projeto aconteceu há muitos anos, mas 
em 2019 foi reformulado e ganhou novo formato. 

- PEAR- Programa Educativo em áreas de Reflorestamento 

O Programa foi concebido para dar suporte às ações do Projeto Mutirão 
Reflorestamento, também desenvolvido pela Secretaria Municipal de Meio 
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Ambiente. Executado desde 1995, em 2000 passa por uma reformulação 
metodológica, de modo a fortalecer a sua estrutura. Dentre as suas ações, 
destacam-se: a seleção e capacitação de Agentes Ambientais para atuarem 
nas comunidades beneficiadas; realização de diagnósticos socioambientais 
participativos, incluindo pesquisas domiciliares nas comunidades; 
articulação e promoção de parcerias com entidades comunitárias, projetos 
e programas atuantes nestas comunidades; atividades educativas diversas 
para os públicos formal (escolas) e informal (comunidades), incluindo 
oficinas de arte-educação e de reaproveitamento de materiais, reuniões 
comunitárias e "rodas de conversa", mutirões de limpeza, entre outras. 

- Programa Areia Carioca 

Programa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, através do Centro de 
Educação Ambiental. O programa é um instrumento educativo que traduz 
as normas de boa conduta de uso da praia, espaço democrático, 
amplamente frequentado por moradores e turistas, destinado ao lazer, e 
que faz parte do cartão postal da cidade. Com a finalidade de informar ao 
público sobre o Programa de Monitoramento da Qualidade das Areias de 
Praias, o CEA atua diretamente nos 26 pontos de coletas localizados em 
diferentes pontos da orla, inclusive em Paquetá, sensibilizando a população 
sobre a importância de se manter as areias das praias limpas. 

Principais potencialidades relacionadas a esse macroprograma 
no Subcomitê 

- Articulação com escolas estaduais, municipais e outras instituições e ONGs para a 
realização de projetos; 

- Articulação com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e com Centro de Educação 
Ambiental; 

- Grande parte da sociedade reconhece a importância da Educação Ambiental e tem 
prazer em participar das ações. 

Qua(l)is projeto(s) o CBH-BG/Subcomitê já deliberou nesse 
macroprograma?  

Assunto: Contratação de instituição especializada para elaboração do 
programa de Educação Ambiental da Região Hidrográfica da Baía de 
Guanabara 

Assunto: Seleção pública para concessão de auxílio financeiro para 
execução de projetos de educação ambiental, com foco em recursos 
hídricos, na Região Hidrográfica V – Baía de Guanabara 

Referência: Planejamento estratégico, controle social e gestão financeira 
2019-2022 do CBH-BG (Processo AGEVAP No 101/2019) 

OBS: 

- Os projetos de educação ambiental deverão contemplar como diretriz o 
fortalecimento e o reconhecimento dos instrumentos de gestão, e a 
importância da conservação de bacias hidrográficas perante a sociedade em 
geral 

- Para o Subcomitê da Lagoa Rodrigo de Freitas está previsto seleção de 
Projetos entre R$ 60.000,00 a R$ 120.000,00.
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Macroprograma 7: Apoio à Pesquisa 

Pesquisas na RH-V e Lagoa Rodrigo de Freitas 

Nas ferramentas online de pesquisa de trabalhos acadêmicos há uma 
extensa produção bibliográfica sobre a região da Baía de Guanabara e do 
sistema lagunar da Lagoa Rodrigo de Freitas realizadas tanto por instituições 
inseridas na RH-V, como por instituições localizadas fora da região. Na 
ferramenta “Google Acadêmico” a pesquisa por títulos que contenham 
“Baía de Guanabara” gera 804 resultados e a pesquisa com títulos que 
contenham “Lagoa Rodrigo de Freitas”, 89 resultados. Já na ferramenta 
“Periódicos CAPES”, a busca por títulos com “Baía de Guanabara” apresenta 
104 resultados, enquanto a busca por títulos que contenham “Lagoa 
Rodrigo de Freitas”, 38 resultados.  Além disso, há diversas pesquisas 
focadas em fauna, flora e educação ambiental realizadas nas Unidades de 
Conservação da região, por exemplo no Parque Nacional da Tijuca. 

Esses resultados demonstram que a região hidrográfica da Baía de 
Guanabara e do sistema lagunar da Lagoa Rodrigo de Freitas são regiões 
relevantes de estudo para muitos pesquisadores em diversas áreas de 
pesquisa. As pesquisas desenvolvidas na RH-V são imprescindíveis para o 
conhecimento sobre a região nos seus aspectos ambientais, sociais, 
econômicos etc. É importante que a sociedade civil, os gestores públicos e 
os usuários de água tenham acesso aos resultados e possam a partir desse 
conhecimento, tomar decisões baseadas em estudos científicos.  

Principais potencialidades e fragilidades relacionadas a esse 
macroprograma no Subcomitê 

- Diversidade de instituições de pesquisa inseridas na RH-V; 

- Amplo conhecimento sobre Educação Ambiental de diversos atores da 
região, inclusive membros do CBH-BG; 

-O arcabouço legal é consistente e reconhece a Educação Ambiental como 
instrumento importante para a formação do sujeito social; 

- Interesse das instituições em pesquisas socioambientais na RH-V, como 
demonstrado pelo levantamento de pesquisas; 

- Potencial da região para diversas pesquisas sociais, ambientais, 
econômicas etc. 

Qua(l)is projeto(s) o CBH-BG/Subcomitê já deliberou nesse 
macroprograma?  

Assunto: Chamamento público de instituições de ensino superior para 
Programa de Fomento à Pesquisa em Gestão de Recursos Hídricos 

Referência: Planejamento estratégico, controle social e gestão financeira 
2019-2020 do CBH-BG (Processo AGEVAP No 101/2019) 

O CBH-BG, realizará um chamamento público objeto é o apoio à pesquisa, 
definido no âmbito do Planejamento Estratégico do CBH BG e 
posteriormente por grupo de trabalho específico, para selecionar 
Instituições de Ensino Superior (IES), inseridas na RH V, pública ou privada 
sem fins lucrativos, com a interveniência ou não de instituição de amparo à 
pesquisa, para desenvolvimento de pesquisas inseridas nas linhas temáticas 
definidas pelo Comitê Baía de Guanabara a alunos de graduação, pós-
graduação stricto sensu e pós doutorado das áreas de engenharia 
ambiental, engenharia civil, engenharia florestal, geografia, biologia e/ou 
afins. 

O edital será único, porém com as temáticas específicas definidas pelos 
subcomitês. O valor máximo a ser destinado para o Edital de Chamamento 
Público de Apoio a Pesquisa é de R$1.248.600,00, sendo de R$ 134.600,00 a 
parcela destinada a pesquisas na região da Lagoa Rodrigo de Freitas.
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