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RESUMO 

 

Da observação que o indivíduo consome a água e a descarta na forma de efluente, 

surgiu a indagação sobre quais indicadores poderiam ser utilizados para analisar a 

condição socioambiental dos usuários de água do município de Cabo Frio, localizado 

no estado do Rio de Janeiro. A pesquisa bibliográfica permitiu a identificação de 17 

objetivos de desenvolvimento sustentável, no qual o sexto aborda sobre a água limpa 

e saneamento. Por meio da aplicação dos indicadores no quesito água, apontados 

pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada buscou-se com o auxílio de outras 

referências bibliográficas, bem como entrevistas realizadas e visita técnica ao 

Concessionário Prolagos, identificar o panorama municipal. Ao final da pesquisa, os 

principais indicadores foram comparados com os índices nacionais. Destaca-se a 

necessidade de conceituação e discriminação dos tipos de esgotamento não ligados 

a rede pública. Além disso, são recomendadas ações de fiscalização pelo órgão 

gestor de recursos hídricos, representado pelo Instituto Estadual do Ambiente, uma 

vez que se observou que a Concessionária capta acima do volume outorgado. 

 

PALAVRAS – CHAVE: água, indicadores, gestão dos recursos hídricos. 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

From the observation that the individual consumes water and discards it as an effluent, 

the question arose as to which indicators could be used to analyze the socio-

environmental condition of water users in the municipality of Cabo Frio, located in the 

state of Rio de Janeiro. The bibliographical research allowed the identification of 17 

sustainable development objectives, in which the sixth one deals with clean water and 

sanitation. Through the application of the indicators in the water question, pointed out 

by the Institute of Applied Economic Research, we sought other bibliographical 

references, as well as interviews and technical visits to the Prolagos Concessionaire, 

to identify the municipal panorama. At the end of the survey, the main indicators were 

compared with the national indices. It is necessary to conceptualize and discriminate 

the types of exhaustion not connected to the public network. In addition, inspection 

actions are recommended by the water resources management body, represented by 

the State Environmental Institute, once it has been observed that the Concessionaire 

captures above the volume granted. 
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1. INTRODUÇÃO 

De acordo com a resolução CONAMA 357/2005, o enquadramento dos corpos 

d’água pretende estabelecer o nível de qualidade (classe) a ser alcançado e mantido 

ao longo do tempo, como um pacto para o atendimento aos anseios da sociedade, 

quanto a qualidade da água desejável (BRASIL, 2005). Das 13 classes estabelecidas 

pela CONAMA 357/2005 de qualidade da água, apenas as classificadas como doce 

são permitidas para o abastecimento humano e as classificadas como salinas não são 

consideradas como adequadas para tal (ANA, 2017). 

Para o abastecimento público de água, as Concessionárias devem proceder ao 

tratamento das águas doces (físico, químico e microbiológico convencionais) 

permitindo a distribuição da água a população em condições satisfatórias do ponto de 

vista da saúde humana (HELLER e PÁDUA, 2010). 

 Quando não há o atendimento da rede pública de distribuição de água a 

população de acordo com as próprias demandas criam alternativas para o 

atendimento de suas necessidades (HELLER e PÁDUA, 2010). 

 O não atendimento do abastecimento de água em condições satisfatórias 

imputa no uso de mais tecnologias, seja pelo uso de mais aditivos químicos no 

tratamento ou novas formas de controle da microbiota presente na água, ou pela 

implantação de formas alternativas de captar, distribuir e armazenar a água 

(TSUTIYA, 2006). 

1.1. Justificativa 

 

Embora os fatores naturais possam afetar o grau de qualidade de certo corpo 

hídrico, os casos mais importantes para a gestão de recursos hídricos referem-se a 

situações em que atividades humanas impactam negativamente a qualidade da água.  

Define-se por poluição da água a introdução, de forma direta ou indireta, de 

compostos que representem perigo para a saúde humana ou para o bom 

funcionamento do ecossistema aquático local, que prejudiquem atividades 

econômicas como a pesca e o turismo ou que resultem na inadequação da água para 
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seu uso em atividades agrícolas, industriais ou de abastecimento, entre outras 

(GESAMP, 1988). 

O corpo hídrico no qual as descargas dos usuários serão lançadas na maioria 

dos casos são a água doce, que originalmente abastecerá estes mesmos usuários 

das edificações. Deste ponto surge um impasse sobre a qualidade da água para os 

diversos usos deste recurso. 

Como avaliar ou analisar se uso da água está regular ao que é desejável 

perante o que foi estabelecido pela sociedade? Quais indicadores poderiam ser 

adotados como ferramentas de análise dos aspectos socio ambientais dos usuários 

de água? 

2. OBJETIVO 

O presente trabalho objetiva analisar, sob o enfoque socioambiental, os 

usuários de recursos hídricos do município de Cabo Frio, Estado do Rio de Janeiro, 

por meio dos indicadores relacionados no objetivo “Água limpa e Saneamento” da 

Agenda 2030. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1 Marco histórico da sustentabilidade no mundo  

Ao longo da história, a sociedade tem mostrado a dependência em relação aos 

recursos naturais (DINIZ, 2018). Eventos ocorridos na natureza começaram a 

fomentar discussões sobre como a sociedade poderia adaptar o plano de 

desenvolvimento econômico de modo a atender o uso racional dos recursos naturais 

(DINIZ, 2018). A partir daí, configura-se a ideia de desenvolvimento sustentável.  

De acordo com WWF (2019), o desenvolvimento sustentável depende de 

planejamento e do reconhecimento de que os recursos naturais são finitos. O conceito 

representou uma nova forma de desenvolvimento econômico, que leva em conta o 

meio ambiente. Entretanto, a WWF ressalta que o desenvolvimento não deve ser 

confundido com crescimento econômico, que depende do consumo crescente de 

energia e recursos naturais. Esse tipo de desenvolvimento tende a ser insustentável, 

pois leva ao esgotamento dos recursos naturais dos quais a humanidade depende. 

No que diz respeito à participação do Brasil, MRE (2019) ressalta que o país 

desempenha papel de crescente importância no tema, tanto pelos recentes avanços 

domésticos nos aspectos ambiental, social e econômico quanto por sua consistente 

atuação nos foros internacionais, tendo em vista que sediou as duas conferências 

internacionais: a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (Rio 92) e a Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável (Rio+20). 

Na Rio 92, o Brasil teve papel determinante na aprovação de documentos 

cruciais, como a Agenda 21, a Declaração do Rio sobre Ambiente e Desenvolvimento, 

a Declaração de Princípios sobre Florestas e as Convenções sobre Biodiversidade, 

sobre Mudança Climática e sobre Desertificação (MRE, 2019). 

Já na Rio+20, o país contribuiu para definir a agenda do desenvolvimento 

sustentável para as próximas décadas. O objetivo da Conferência foi a renovação do 

compromisso político com o desenvolvimento sustentável, por meio da avaliação do 

progresso e das lacunas na implementação das decisões adotadas pelas principais 

cúpulas sobre o assunto e do tratamento de temas novos e emergentes. A 

Conferência teve como tema principal a discussão da estrutura institucional para o 
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desenvolvimento sustentável e consolidou, de forma integrada e indissociável, as três 

dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental 

(MRE, 2019). 

Resumidamente, os principais marcos o desenvolvimento sustentável são: 

− 1962: publicação do livro Primavera Silenciosa por Rachel Carson, que trata sobre 

as interações entre um pesticida (em especial o DDT) e organismos vivos, 

fomentando a seleção de organismos resistentes ao produto, assim como a 

contaminação do solo e da água (JOLY, 2012). 

− 1972: realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento e 

Meio Ambiente Humano, sediada em Estocolmo e reunindo 113 países. Foi o 

primeiro grande encontro internacional para discussão dos problemas ambientais 

no qual promoveu a elaboração da Declaração de Estocolmo com 26 princípios e 

a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) 

(RIBEIRO, 2001). 

− 1987: criação da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

presidida pela médica norueguesa Gro Harlem Brundtland. A comissão publicou o 

relatório “Nosso Futuro Comum”. O relatório definiu desenvolvimento sustentável 

como sendo:  

“O desenvolvimento sustentável é um processo de mudança 

no qual a exploração dos recursos, o direcionamento dos 

investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico 

e a mudança institucional, estão em harmonia e reforçam o 

atual e futuro potencial para satisfazer as aspirações e 

necessidades humanas.”  

(Brundtland, 1987) 

− 1992: realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento e 

Meio Ambiente Humano, sediada no Rio de Janeiro, ‘Cúpula da Terra” propuseram 

a “Agenda 21” Esta seria um programa detalhado de ação para direcionar o modelo 

de desenvolvimento econômico de modo a permitir a proteção e renovação dos 

recursos ambientais. Assim como, questões que consideram os padrões de 

consumo e produção, passando pelas pressões demográficas na conjuntura da 

economia internacional. Estabeleceu a Convenção da ONU sobre a Diversidade 

Biológica; a Convenção da ONU de Combate à Desertificação; a Comissão para o 
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Desenvolvimento Sustentável como funcional ao Conselho Econômico e Social 

(MRE, 2019). 

− 1997: assinatura do Protocolo de Kyoto entre 37 países industrializados e a 

comunidade europeia estabelecendo metas obrigatórias para a redução das 

emissões de gases estufa (MMA, 2019). 

− 2000: reunião na sede da Nações Unidas para promoção da Declaração do Milênio 

da ONU, que estabeleceu o compromisso em reduzir a pobreza extrema por meio 

de 8 objetivos a serem alcançados até 2015 (ANA, 2019). 

− 2012: realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento 

Sustentável, a Rio +20. Foi criada a Agenda 2030, novo conjunto de programas, 

ações e diretrizes para orientar os Estados Membros das Nações Unidas rumo ao 

desenvolvimento sustentável nas dimensões: social, econômica e ambiental (ANA, 

2019). 

− 2015: reunião na sede das Nações Unidas com representantes de 193 países 

propuseram os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), fruto da 

Agenda 2030 (ANA, 2019). 

 

3.2 Os principais marcos da gestão de recursos hídricos no Brasil 

A Constituição Federal de 1988 se harmoniza com o conceito de 

desenvolvimento sustentável ao prever, em seu Art. 225, que “todos têm direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 

à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. De acordo com a 

Política Nacional do Meio Ambiente, a água é um recurso ambiental que integra o 

meio ambiente, logo, passível de proteção do Poder Público e da coletividade 

(BRASIL, 1988). 

O planejamento de recursos hídricos é um instrumento fundamental para a 

gestão das águas, a nível municipal, estadual e federal, já que este estimula ou limita 

o uso e ocupação do solo e dos recursos ambientais e a implementação de planos de 

desenvolvimento econômico no que concerne ao uso destes recursos com base na 

sua disponibilidade. Nesse sentido, o desenvolvimento econômico, social e ambiental 

deve ter uma abordagem sistêmica que compatibilize o uso e ocupação do solo nas 
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bacias hidrográficas com a garantia de disponibilidade de água dessa forma 

garantindo o desenvolvimento socioeconômico sustentável. Neste contexto, o 

desenvolvimento de políticas voltadas ao planejamento e preservação dos recursos 

hídricos deve ser amparado por um conjunto de leis que regulamentam e gerenciam 

os recursos ambientais (LEAL, 2012). 

O planejamento na gestão dos recursos hídricos procura definir quais são as 

melhores alternativas de utilização das águas e orientar a tomada de decisões de 

modo a minimizar conflitos pelo uso deste recurso, tendo em vista os múltiplos 

interesses dos usuários da água, e a produzir o desenvolvimento sustentável através 

de melhores resultados econômicos, sociais e ambientais. Para assegurar o alcance 

desses objetivos é fundamental a existência de instrumentos de planejamento. (ANA, 

2013). 

A Lei das Águas também prevê cinco instrumentos da PNRH: o Plano de 

Recursos Hídricos, o enquadramento dos corpos de água em classes de uso, a 

cobrança pelo uso dos recursos hídricos, a outorga de direito de uso dos recursos 

hídricos e o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos (BRASIL, 1997).  

Destes, destaca-se a outorga, instrumento administrativo e legal do poder 

público de facultar a um interessado o uso da água em uma determinada quantidade 

por um determinado intervalo de tempo, durante um prazo fixo (BRASIL, 1997). De 

acordo com Hora (2012), a outorga é de natureza complexa, pois além das 

dificuldades técnicas para a determinação das variáveis envolvidas no seu cálculo, ela 

tem a função de ratear a água disponível entre demandas atuais e futuras visando o 

benefício de um conjunto de usuários nos aspectos econômicos (abastecimento 

industrial e agrícola), sociais (abastecimento público) e de sustentabilidade ambiental 

(vazão ecológica), respeitando ainda a classe em que o curso d’água estiver 

enquadrado e os seus usos múltiplos (navegação, geração de energia, recreação, 

etc). 

Resumidamente, os principais marcos da gestão de recursos no Brasil, são: 

− 1934: Código de águas: administração setorial, com predominância do setor 

hidrelétrico (BRASIL, 1934).  

− 1988: Constituição Federal: indica a competência da União em instituir o Sistema 
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Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e a definição dos critérios de 

outorga de direitos e usos (BRASIL, 1988). 

− 1997: Lei das Águas: Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (BRASIL, 1997).  

− 2000: Lei da ANA, criação da Agência Nacional de Águas, entidade 

implementadora da Política Nacional de Recursos Hídricos e coordenada pelo 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Proposição de modelo 

descentralizado e administração participativa, visando usos múltiplos (BRASIL, 

2000). 

− 2001: Início da cobrança pelo uso da água no setor elétrico (ANA,2019).  

− 2003: Início da cobrança pelo uso da água na bacia do Paraíba do Sul (ANA, 2019). 

− 2004: Início da cobrança no Rio de Janeiro. Lei regulamenta repasse de valores 

arrecadados pelo uso de recursos de domínio da União (ANA, 2019). 

− 2006: Lançamento do Plano Nacional de Recursos Hídricos: definição de 

programas e ações para o período de 2006-2020 (ANA,2019). 

 

3.3 Objetivos e indicadores propostos pela ONU no quesito recurso hídrico 

As Nações Unidas fomentaram o desenvolvimento de objetivo, metas e 

indicadores que permitissem a construção de uma sociedade mais comprometida com 

as gerações futuras. A proposta atual da ONU indica 17 Objetivos de Desenvolvimento 

do Milênio (ODM) e o Brasil empreende esforços para promover a adaptação a sua 

realidade das metas estabelecidas globalmente (IPEA, 2018).  

O sexto objetivo “Água limpa e Saneamento” é composto por oito metas e onze 

indicadores. A partir desta configuração os países membros tendem a seguir estas 

diretrizes e adequar a proposição a realidade das localidades, como catalogado a 

relação das metas e indicadores globais com metas e indicadores do Brasil na Tabela 

1, a seguir. 

 Os indicadores brasileiros são comparados com os desejáveis parâmetros 

globais. Existem indicadores que já estão consolidados no Brasil e outros que 

demandam sua implementação. Os principais órgãos provedores destes dados são o 

Censo, a PNAD do IBGE; o SNIS; ANA, SRHQ/MMA e o IPEA. 
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Tabela 1: Adaptado de IPEA, 2018. 
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G

L
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B
A

L
B

R
A

S
IL

G
L

O
B

A
L

G
L

O
B

A
L

Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da 

água em todos os setores e assegurar retiradas sustentaveis e 

o ababstecimento de água doce para enfrentar a escassez de 

água, e reduzir substancialmente o número de pessoas que 

sofrem com a escassez de água.

Percentual da população que utiliza instalações sanitárias seguras

B
R

A
S

IL
 /
 G

L
O

B
A

L
META

Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo a água 

potável e segura para todos.

Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo a água para 

consumo humano, segura e acessível para todas e todos.

1. Percentual da população que utiliza fontes de água segura (SNIS),(Censo / 

PNAD /IBGE), (Siságua/Vigilância/MS)

2. Percentual de domicilios rurais abastecidos por rede de distribuição e por poço 

ou nascente com água segura para o consumo humano por meio de canalização 

interna.

3. Percentual de analises que apresentam Escherichia Coli na água distribuida em 

desacordo com o padrão de potabilidade.

4. Percentual da população, total e por nível de renda, abastecida por sistema ou 

solução alternativa de água 

6.1

B
R

A
S

IL

Proporção da população que utiliza serviços de água potável gerenciados de 

forma segura.

1. Percentual da população (urbana + rural) que utiliza instalações sanitárias 

seguras

2. Número de pessoas em situação de  vulnerabilidade que utilizam instalações 

sanitárias seguras 

3. Percentual de esgoto coletado e adequadamente tratado.

INDICADORES
B

R
A

S
IL

Proporção das unidades administrativas locais com políticas e procedimentos 

estabelecidos e operacionais para a participação das comunidades locais na 

gestão de água e saneamento.

Apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, para 

melhorar a gestão da água e do saneamento

Apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, 

priorizando o controle social para melhorar a gestão da água e 

do saneamento

1. Proporção de estados, municípios e comitês de bacia hidrográfica que 

efetivam, de forma continuada, procedimentos operacionais para a participação 

das comunidades locais na elaboração e monitoramento da gestão da água.

2. Proporção de estados, municípios que efetivam, de forma continuada, 

procedimentos operacionais para a participação das comuniddes locais na 

elaboraçao e monitoramento de instrumentos de gestão do saneamento.

6.b

B
R

A
S

IL

Os indicadores serão propostos posteriormente pelo IPEA , IBGE e demais 

órgãos produtores de informações.

Até 2030, ampliar a cooperação internacional e o apoio ao 

desenvolvimento de capacidades para os países em 

desenvolvimento em atividades e programas relacionados a 

água e ao saneamento, incluindo entre outros, agestão de 

recursos hídricos, a coleta de água, a dessalinização, a 

eficiência no uso da água, o tratamento de efluentes, a 

reciclagem e as tecnologias de reuso

6.a

Quantidade de Assistência Oficial ao Desenvolvimento relacionada com a água e 

saneamento que é parte de um plano de despesas coordenado pelos governos.

Fluxo total oficial para abastecimento de água e saneamento, por destinatário 

(IBGE)

Até 2030, ampliar a cooperação internacional e o apoio à 

capacitação para os países em desenvolvimento em atividades 

e programas relacionados a água e saneamento, incluindo a 

coleta de água, a dessalinização, a eficiência no uso da água, o 

tratamento de efluentes, a reciclagem e as tecnologias de 

reuso.

Nível de stress hídrico: proporção das retiradas de água doce em relação ao total 

dos recursos de águua doce disponíveis.

Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da 

água em todos os setores, assegurando retiradas sustentaveis 

e o abastecimento de água doce para reduzir substancialmente 

o número de pessoas que sofrem com a escassez.

6.4

1. Nível de estresse hídrico: retirada de água doce como proporção dos recursos 

de água doce disponivel . (Mcidades, ANA, e IBGE)

6.5

Até 2030, implementar a gestão integrada dos recursos hídricos 

em todos os níveis, inclusive via cooperação transfronteiriça, 

conforme apropriado.

Até 2030, implementar a gestão integrada dos recursos hídricos 

em todos os níveis de governo, inclusive via cooperação 

transfronteiriça.

Percentual de paises que começaram aimplementara planos nacionais de gestão 

integrada dos recursos hidricos ou equivalente

1. Percentual de bacias hidrográficas com elaboração e efetiva implementação de 

planos de gestão integrada dos recursos hídricos. (SRHQ/MMA e ANA)

6.2

Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene 

adequados e equitativos para todos, e acabar com a defecação 

a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das 

mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade



9 

4.  MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia pode ser definida como o caminho que segue o pensamento e 

a prática exercida na abordagem da realidade, ou seja, o conjunto de técnicas que 

possibilitam a construção desta realidade (CORAL, 2002). 

No que tange à metodologia adotada, buscou-se desenvolver o estudo a partir 

do preconizado em Boni e Quaresma (2005) que recomendam que a pesquisa 

qualitativa deve abranger três momentos imprescindíveis, a saber: pesquisa 

bibliográfica, observação em campo e a técnica de coleta de dados através de 

entrevistas. 

Ao longo da descrição do histórico da sustentabilidade, foram identificados 

objetivos de desenvolvimento sustentável com metas e indicadores propostos na 

Agenda 2030. Destas metas, destaca-se a de número 6, que considera que a água 

está no centro do desenvolvimento sustentável e das suas três dimensões - ambiental, 

econômica e social. A partir das metas e indicadores elencados neste objetivo, o 

presente trabalho buscou analisar a situação dos usuários de recursos hídricos no 

município de Cabo Frio no Estado do Rio de Janeiro.  

Com base no exposto, buscou-se a coleta e o cruzamento de informações do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com o Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento Básico (SNIS) para o ano de 2017, último disponível. 

O intuito foi verificar a aplicabilidade de cada indicador a partir do cruzamento destas 

informações.  

No âmbito da observação em campo e coleta de dados, foi realizada entrevista 

com representante operacional da concessionária pelo abastecimento público de água 

e esgotamento sanitário a Prolagos-AEGEA. 

A presente pesquisa foi desenvolvida com apoio da Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente de Cabo Frio e permitiu que a autora, durante seu período de estágio, 

pudesse entrar em contato com técnicos da área e aprimorar seus conhecimentos. 

Por fim, cabe destacar o uso do instrumento de levantamento populacional 

reconhecido como principal fonte de informação sobre a situação de vida da 
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população nos municípios para a definição de políticas públicas e para a tomada de 

decisões de investimentos, o censo populacional (FONSECA, 2002). 

 

4.1 Caracterização do município de Cabo Frio 

O município de Cabo Frio pertence ao estado do Rio de Janeiro. Foi fundado 

em 1615 e atualmente possui dois distritos, Cabo Frio e Tamoios (BIDEGAIN, 2005). 

A abrangência territorial é de 401,17 km², como apresentado na Figura 1. 

O estado possui nove regiões hidrográficas e o município está localizado 

integralmente na Região Hidrográfica Lagos São João. A região hidrográfica contém 

conjuntos de bacias que permitem o planejamento e gestão por meio do comitê de 

bacia (INEA, 2018).  

 

 

Figura 1 – Bacia hidrográfica do rio São João 

Fonte: Santos, Chargel e Hora, 2019. 
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O município apresenta características econômicas de exploração de petróleo 

em alto mar; no turismo e veraneio; na construção civil e na pesca. O relevo dominado 

por colinas e baixada. Vegetação nativa de arvores e arbustos com muitos cactos, a 

savana estépica (IBGE, 1991) cobrindo parte dos morros litorâneos e todas as Ilhas, 

remanescentes de vegetação de restinga (BIDEGAIN e MICHAEL, 2002). 

Ao norte da cidade de Cabo Frio localiza-se o rio de maior importância para a 

região nomeando a Região Hidrográfica Lagos, o rio São João. Neste curso d´água, 

o Departamento Nacional de Obras e Saneamento – DNOS executou obras para a 

construção da barragem de Juturnaíba (1984) e do canal de drenagem de 24,5 km a 

jusante da barragem. A região do baixo rio São João é compreendida entre a 

barragem a foz com 65 km, e contém parte do município de Cabo Frio em sua margem 

direita. O DNOS foi extinto em 1990, e a CEDAE assumiu a operação da barragem e 

a SEMA, a realização do sistema. O Estado concedeu a iniciativa privada o 

abastecimento de água e tratamento de esgotos da região dos Lagos à Águas de 

Juturnaíba e a Prolagos (BIDEGAIN e MICHAEL, 2002). 

O município conta com Conselho Municipal de Meio Ambiente, gestor do fundo 

municipal. Os instrumentos legislativos empenhados na gestão ambiental no 

município tratam sobre: saneamento básico, área de proteção ou controle ambiental; 

poluição do ar; fauna silvestre e sobre florestas.  

O Plano Municipal de Saneamento Básico foi elaborado em conjunto com 

empresa privada, Comitê de Bacia Hidrográfica e outros abrangendo os serviços de 

limpeza pública, manejo de resíduos sólidos; drenagem e manejo de águas pluviais 

urbanas. O plano ainda não está regulamentado e aborda o diagnóstico da situação 

da prestação dos serviços de saneamento básico e impactos nas condições de vida 

da população; objetivos e metas de curto, médio e longo prazos; e os programas, 

projetos e ações para atingir os objetivos e metas propostos (MUNIC/IBGE,2017). 

Os impactos ambientais observados em 2017, foram poluição de corpo hídrico; 

diminuição de vazão de corpo d’água e degradação de áreas legalmente protegidas. 

Quanto a ocorrência de riscos aos eventos ambientais, no período de 2013-2017, o 

município não foi atingido por seca, nem deslizamento de encosta, apesar da ocorrência 

de alagamentos, não houve a identificação de inundação brusca. As medidas de 
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respostas aos riscos são promovidas pela unidade do Corpo de Bombeiros e pela 

Coordenação Municipal de Defesa Civil (MUNIC/IBGE, 2017). 

No que diz respeito ao uso do solo para fins agropecuários, ele é utilizado 

como lavoura permanente, temporária e de cultivo de flores; assim como em 

pastagens, representando o conjunto a maioria dos estabelecimentos rurais. Há 7 

estabelecimentos agroflorestais. A pecuária é praticada destacando o rebanho de 

bovinos com 16.629 cabeças e o de galináceos com 8.015 cabeças (IBGE, 2017). 

O município não possui Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, no 

entanto disponibiliza ações de acesso aos produtores agropecuários de insumos 

como sementes, mudas de forma gratuita, assim como de maquinário por tempo 

determinado. Há o estímulo a agricultura orgânica e familiar. Além disso, a prefeitura 

promove junto ao produtor ações de educação e distribuição de alimentos e o 

fomento ao artesanato com estímulo a capacitação, associativismo e apoio à 

comercialização. As formas de associativismo são os sindicatos rurais e as 

associações de produtores. O principal modo de comercialização dos produtos 

agropecuários é por feiras diretamente dos produtores ou das associações (IBGE, 

2017). 

Foi possível identificar, por meio dos dados do CNARH e do IBGE, uma 

agroindústria relativa à exploração do biocombustível a partir da cana-de-açúcar. 

Trata-se de empresa de grande porte, sendo considerada um ponto fora da curva ao 

contexto dos produtores rurais familiares, de comercialização de produtos em feiras.  

Foi também possível identificar uma indústria agropecuária de grande porte 

cuja principal atividade seria a criação e venda de animais, em especial equinos e 

camarões. Atualmente, em expansão para o segmento da mineração para a extração 

de areia e saibro. 

De acordo com IBGE (2017), a prefeitura possui cadastro de atividade de 

extração de produtos madeireiros, entretanto não foi possível acessar tal cadastro. 
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5.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Cabo Frio, os 

principais usos da água na bacia são: abastecimento público; dessedentação animal; 

irrigação; consumo industrial; extração de areia; pesca e recreação. 

Com base no cruzamento de informações, foram encontrados os seguintes 

resultados por indicadores das metas da Agenda 2030 aplicadas ao município de 

Cabo Frio. 

Além disso, para subsidiar a pesquisa, foi realizada no dia 12 e 19 de junho, 

uma visita técnica à Concessionária Prolagos, responsável pelos serviços de 

saneamento básico dos municípios de Cabo Frio, Armação dos Búzios, Iguaba 

Grande, Arraial do Cabo e São Pedro da Aldeia. 

 

5.1 Visita técnica à Prolagos 

A visita foi acompanhada pelo técnico Yuri Klein, responsável pelo setor de 

perdas e as explanações foram realizadas no Centro de Comando e Controle (CCO) 

na cidade de São Pedro da Aldeia.  

Durante a visita, o técnico prestou esclarecimentos que auxiliaram na análise 

acerca da população abastecida por água. 

Na Prolagos existe um sistema automático capaz de habilitar e desabilitar 

válvulas e bombas em todo o sistema sem a necessidade de operador. Outra 

característica do sistema é a estimativa da demanda de água pelo acompanhamento 

em tempo real das pessoas circulantes no município. 

Na Figura 2, a seguir, pode-se observar a vazão instantânea destinada as 

regiões de abrangência da Concessionária em horário comercial. Como informado os 

maiores consumidores em volume são o shopping, os prédios, os hospitais e os 

hidrantes dos bombeiros.  
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Figura 2: Quadro operacional do sistema da PROLAGOS_AEGEA. 

 Fonte: Própria. 

O maior volume de água é demandado pelo 1º distrito (Cabo Frio) que engloba 

os bairros Centro; Jardim Esperança e Braga-Foguete. Estes são os bairros em que 

estão concentrados os maiores consumidores, assim como a classe de maior poder 

aquisitivo, fatores que justificariam o maior consumo da região. 

Os bairros do 2º distrito (Tamoios) apontam o adensamento dos 

estabelecimentos rurais, região interceptada pela estrada RJ-106 e o bairro Botafogo, 

tendo como rios principais Una e São João. Outra característica é a existência de uma 

estação de tratamento de água no extremo norte do distrito construída para auxiliar a 

distribuição de água local, que também apresenta franca expansão imobiliária.  

De acordo com a Figura 2, a rede de Tamoios apresentava baixa vazão, pois 

não há, segundo a Prolagos, demanda significativa de consumo de água. Após 

instantes do acionamento da bomba hidráulica, que estava em manutenção, a vazão 

na região aumentou significantemente em Botafogo e RJ-106. 

O técnico salientou o alto gasto com energia elétrica que resultou na compra e 

instalação de 5 geradores para o funcionamento e estabilização do sistema, que em 

virtude de falta de energia, não atendia a demanda a contento, principalmente na 

época de maior fluxo do turismo, o fim de ano, em que a demanda pode triplicar. 
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O técnico também esclareceu que a tarifação é de acordo com o nível de renda, 

podendo ser revista por meio de solicitação em formulário próprio com anexação de 

comprovante de renda. 

 

5.2 Percentual da população que utiliza fontes de água segura 

De acordo com IBGE (2017), a população é contada baseada no número de 

domicílios de uso coletivo, uso particular ocupado e de uso não ocupado e estimada 

em 216.030 pessoas.  

De acordo com SNIS (2017), 159.204 habitantes são atendidos com 

abastecimento de água pela Prolagos (AG001), indicando um atendimento total de 

74% da população (IN055).  

 

5.3 Percentual de domicílios rurais abastecidos por rede de distribuição e por 

poço ou nascente com água segura para o consumo humano por meio de 

canalização interna 

De acordo com SNIS (2017), no que diz respeito à rede de distribuição, não há 

informações. Os dados disponibilizados referem-se aos indicadores AG001- 

População total atendida com abastecimento de água e AG026 – População urbana 

atendida com abastecimento de água, que apresentam o mesmo quantitativo, qual 

seja, 159.204 habitantes. 

De acordo com IBGE (2017), no município existem 349 estabelecimentos 

agropecuários, com um total de 1.009 habitantes. Figura 3. 

Deste modo, todos os domicílios/estabelecimentos rurais seriam atendidos por 

poços ou nascente. 

Existe outra fonte de informação SISAGUA - Sistema de Informação de 

Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano que poderia prestar mais 

esclarecimentos, sobre água segura para consumo humano na localidade. Entretanto, 

como se trata de área restrita, não foi possível o acesso às informações. 
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Figura 3: Delimitação do município com sinalização dos estabelecimentos rurais 

Fonte: Própria 

5.4 Percentual de análises que apresentam EColi na água distribuída em 

desacordo com o padrão de potabilidade  

No SNIS (2017) em relação a Prolagos, foi contabilizado que 2% das amostras 

anuais teriam coliformes totais fora do padrão determinado pela Portaria 2914/2011 

do Ministério da Saúde. 

 

5.5 Percentual da população, total e por nível de renda, abastecida por 

sistema ou solução alternativa de água 

As informações base são tomadas no censo populacional decenal e podem ser 

relacionadas (população x abastecimento de água x renda) para a configuração do 

indicador pelo operador do sistema. O último censo ocorrido em 2010, apontava os 

seguintes percentuais: 

− Domicílios atendidos pela rede geral de distribuição de água: 70,4% 

− Domicílios atendidos por outra forma de distribuição:20,3% 

− Domicílios que não tinham água canalizada na forma de abastecimento de 

água: 9,3%. 
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Para complementar as informações supracitadas, foram realizadas entrevistas 

de rua com moradores, além de consulta ao CNARH. O CNARH é o Cadastro Nacional 

de Usuários de Recursos Hídricos, criado para conter os registros dos usuários de 

recursos hídricos (superficiais e subterrâneos) que captam água, lançam efluentes ou 

realizam demais interferências diretas em corpos hídricos (rio ou curso d’água, 

reservatório, açude, barragem, poço, nascente etc.). A Agência Nacional de Águas 

(ANA) é a responsável por manter o CNARH e armazenar as informações dos 

usuários (ANA, 2019). 

Do cruzamento das informações das entrevistas e do CNARH, é possível 

constatar a existência de poços como uma alternativa a rede geral de distribuição, 

principalmente, pela rede hospedagem da região. De acordo com relatos dos 

moradores, o uso de poço deve-se ao fato de que a rede existente não atende 

plenamente a demanda.  

5.6 Percentual da população (urbana + rural) que utiliza instalações 

hidrossanitárias seguras 

O percentual da população urbana e rural que utiliza instalações sanitárias 

seguras pode ser representado pelo índice de atendimento urbano de esgoto referido 

ao município atendido com água é de 80%(IN024) (SNIS, 2017). 

5.7 Número de pessoas em situação de vulnerabilidade que utilizam 

instalações sanitárias seguras 

Como o IPEA (2018) não esclarece a que condição de vulnerabilidade estão 

sujeitas as pessoas, não foi possível identificar no IBGE e nem no SNIS informações 

sobre este indicador. 

Possivelmente, estas informações poderiam ser melhor avaliadas à luz do 

banco de dados do SISAGUA. 

5.8 Percentual de esgoto coletado e adequadamente tratado 

De acordo com SNIS (2017), o índice de atendimento de esgoto é de 59,7% 

(IN056), que superou a média nacional de 51,9%. 
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No que diz respeito ao tratamento, de acordo com a Prolagos, Cabo Frio (1º 

distrito) possui uma lagoa de estabilização com capacidade instalada de 1440 m³/h, 

com eficiência de remoção de DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) de 60%. Em 

2017, o volume total tratado foi de 17.660.160 m³. 

Já Tamoios (2º distrito) possui uma lagoa de estabilização com capacidade 

instalada de 576 m³/h, com eficiência de remoção de DBO de 66%. O volume total 

tratado em 2017 foi de 5.045.760 m³/ano. 

A Prolagos também reconhece que para minimizar a ausência de rede coletora 

e tratamento adequado, nas residências é comum o uso padrão de tanque seco ou 

fossa.  

5.9 Nível de stress hídrico: retirada de água doce como proporção dos 

recursos de água doce disponível 

De acordo com a Prolagos, a empresa possui duas fontes de abastecimento, a 

saber: o reservatório da Barragem de Juturnaíba e a Lagoa de Tamoios. O técnico 

também mencionou que alguns moradores fazem uso de poços artesianos. 

Da represa de Juturnaíba, a Prolagos em 2017 captou um volume de 

47.304.000 m³/ano, equivalente a uma vazão média de 1.500 L/s. De acordo com o 

Instituto Estadual do Ambiente (Inea), a Prolagos possui uma outorga de captação 

limitada a 1.120 L/s (SEA/INEA/COPPETEC, 2014). 

Do segundo ponto de captação da Prolagos, a Lagoa de Tamoios, o volume 

total captado no ano de 2017 foi de 689.850 m³/ano. Não consta no Inea e nem no 

CNARH outorga para esta captação. 

No que diz respeito às captações em poços, estão cadastrados no Inea 122 

usos insignificantes da água e 2 de uso significante na cidade de Cabo Frio com 

emissão de outorga pelo uso da água. Cabe destacar que de acordo com o Inea, são 

consideradas insignificantes as extrações de água subterrânea inferiores ao volume 

diário equivalente a 5.000 litros. 

De acordo com as informações do cadastro dos usuários de recursos hídricos 

existem dois grandes usuários no município de Cabo Frio que não são abastecidos 

pela rede da Prolagos e que se enquadram neste indicador.  
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O primeiro usuário é a empresa Agropecuária Tosana que tem como atividade 

principal a criação de animais, em especial equinos e camarões, bem como expansão 

para o segmento da mineração para a extração de areia e saibro. A empresa capta 

diretamente das águas de um afluente do rio São João um volume de 9.360 m³/ano. 

Os efluentes são tratados e as águas residuárias são utilizadas para umidificar as 

ruas, em um volume de 9.235,2 m³/ano.  

O outro usuário é a Agro Industrial São João, unidade de Cabo Frio, que tem 

como atividade econômica principal a fabricação de álcool, biocombustível a partir da 

produção de cana. A empresa capta por meio de barragem e reservatório, instalados 

no rio São João, a vazão de 200 m³/h ou 0,056 L/s. 

 

5.10 Percentual de bacias hidrográficas com elaboração e efetiva 

implementação de planos de gestão integrada dos recursos  

Este se trata de um índice a ser calculado em relação a todo o Brasil, por isso, 

o foco deste tópico é abordar o panorama no município em questão. 

O Consórcio Intermunicipal Lagos São João (CILSJ) foi criado em 1999 e o 

Comitê de Bacia em 2004, através do Decreto nº 36.722, de 8 de dezembro de 2004.  

A primeira atividade do Consórcio foi o planejamento espacial de sua área de 

atuação. Desta forma, dividiu-se a região em três bacias distintas, a saber: Bacia da 

Lagoa de Araruama, Bacia da Lagoa de Saquarema – Jaconé – Jacarepiá e Bacia 

dos rios São João, Una e Ostras, somando-se a estas suas respectivas Zonas 

Costeiras. 

Em 2005, foi publicado o Plano da Bacia Hidrográfica da Região dos Lagos e 

do rio São João. O documento consolida informações da situação dos recursos 

hídricos da bacia hidrográfica e apresenta diretrizes e critérios para cobrança pelo uso 

dos recursos hídricos, dentre outros. 

De acordo com CISLJ (2019), foram realizadas algumas das ações previstas 

no Plano Decenal (2008-2018) da bacia, com destaque para o ordenamento pesqueiro 

na Lagoa de Araruama; projeto de fiscalização integrada na Lagoa de Araruama; 

Projeto de Educação Ambiental em Tamoios (distrito de Cabo Frio). 
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5.11 Fluxo total oficial para abastecimento de água e saneamento, por 

destinatário 

Em nível municipal, foram identificados planos de investimentos externos na 

área de abastecimento de água e saneamento. Algumas ações/projetos em conjunto 

com associações de proteção ao meio ambiente que realizam em conjunto com o 

Comitê de bacias intervenções nas áreas de atuação da bacia, com ênfase na Lagoa 

de Araruama. 

Em nível nacional estes são as principais propostas nacionais as metas do 

plano plurianual (PPA, 2019): a redução em 100% dos estoques de agrotóxicos 

obsoletos inventariados; a eliminação de 50% dos PCB em empresas do setor elétrico; 

e implantação de 60 sistemas de dessalinização de água, incorporando cuidados 

técnicos, sociais e ambientais na gestão do sistema. Além da ampliação da cobertura 

em território nacional de 58% para 100% dos Planos Estaduais de Recursos Hídricos. 

 

5.12 Proporção das unidades administrativas locais com políticas e 

procedimentos estabelecidos e operacionais para a participação das 

comunidades locais na gestão de água e saneamento 

Este indicador é dividido em dois outros:  

− proporção de estados, municípios e comitês de bacia hidrográfica que 

efetivam, de forma continuada, procedimentos operacionais para a 

participação das comunidades locais na elaboração e monitoramento da 

gestão da água; e,  

− proporção de estados, municípios que efetivam, de forma continuada, 

procedimentos operacionais para a participação das comunidades locais 

na elaboração e monitoramento de instrumentos de gestão do saneamento. 

No caso do município de Cabo Frio, a Política Municipal de Saneamento ainda 

não foi promulgada e o Plano Municipal de Saneamento Básico ainda não está 

concluído. Por outro lado, existe o Consórcio Intermunicipal Lagos São João, com 

atribuições de proposição e execução de ações de recuperação e melhoria 

ambiental, além de servir como instrumento de gestão, fomentando a participação 
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de todos os usuários e beneficiários diretos e indiretos dos recursos naturais da 

bacia. 

O Comitê de Bacia regional apresenta como usuários membros representantes 

das seguintes entidades: concessionárias de água da região (CAJ, PROLAGOS e 

CEDAE); associação e colônia de pescadores; associação de aquicultores; sindicato 

dos trabalhadores e trabalhadores rurais; cooperativa dos produtores de areia; clube 

náutico; Agroindustrial São João; Tosana Agropecuária e ITOGRASS agrícola.  

Demais membros de classes que compõem o Comitê (atualmente): OAB, 

movimento de mulheres; Instituto de Pesquisas Cientificas e Ambientais; associação 

de Defesa da Lagoa de Araruama; Universidade e Instituto de Educação da região; 

ICMBio; SEAS; INEA; FIPERJ e as prefeituras da região. 
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6.  CONCLUSÕES 

O presente trabalho buscou analisar socio ambientalmente os usuários de 

recursos hídricos no Município de Cabo Frio no Estado do Rio de Janeiro, baseado 

nos indicadores relacionados na Agenda 2030. 

As principais conclusões foram: 

− em relação a população que utiliza fontes seguras de água (74%), ficou 

abaixo da média do país para o ano que foi de 83,3% e superior ao 

percentual global que é de 71%. 

− o percentual de esgoto coletado e adequadamente tratado foi de 59,7%, que 

superou a média nacional de 51,9%. 

− sobre os indicadores de esgoto cabe recomendar atenção a realização do 

próximo censo quanto as definições de forma de tratamento de esgoto sem 

ligação com o sistema público de esgotamento. Divergências sobre estas 

definições causam discrepâncias ao tabelamento das informações, que deve 

ser minucioso para retratar ao máximo a realidade das cidades. 

− sobre o nível de stress hídrico, recomenda-se ações de fiscalização junto à 

Prolagos, pois em 2017 o volume captado foi superior ao outorgado, 

indicando que a concessionária além de não atender ao estipulado pelo Inea, 

órgão gestor de recursos hídricos do estado do Rio de Janeiro, pode estar 

acelerando o esvaziamento do reservatório de Juturnaíba, e, 

consequentemente, esgotando a capacidade de recuperação hídrica do rio 

São João e seus tributários. 

− há o pleno funcionamento do Comitê de Bacia, que realiza ações em 

conjunto com outras entidades e projetos que fomentam a melhoria da região 

hidrográfica. 

 

Recomenda-se, para estudos, a avaliação de fontes alternativas para 

abastecimento humano, tendo em vista o estresse hídrico  
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