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RESUMO 

 

Um dos principais impactos da implantação de empreendimentos 

econômicos de grande porte é o crescimento urbano acelerado e desordenado 

nas áreas de entorno. O Estudo de Impacto Ambiental do Porto do Sudeste 

incluiu o município de Mangaratiba na Área de Influência Indireta (AII) (EIA, 

2012). O trabalho foi desenvolvido em três principais etapas: caracterização 

sócio-econômica; caracterização fisiográfica; e avaliação dos indicadores de 

sustentabilidade hídrica. O objetivo do trabalho é avaliar a sustentabilidade 

hídrica, considerando a quantidade, a demanda e a qualidade hídricas e áreas 

disponíveis para urbanização, com base na metodologia proposta por 

FRANCISCO (2004) aplicada em Angra dos Reis, vizinho ao município em 

estudo. 

Mangaratiba tem na indústria do turismo e do veraneio a base da sua 

economia. O município não possui estação de tratamento de esgoto e tem mais 

da metade dos domicílios que utilizam fossa séptica. A cobertura florestal 

chega a 80%, sendo abrangida em sua maior parte pelo Parque Estadual 

Cunhambebe e a APA de Mangaratiba. A quantidade hídrica per capita de 

acordo com 50% Q7,10 é de 4,5 m³/hab.dia, já a demanda hídrica corresponde a 

1m³/hab.dia em situação de pico de consumo. Dentre as regiões hidrográficas 

estudadas, a bacia do Rio iguaíba apresentou o maior superávit hídrico, já a 

região de Engenheiro Junqueira, os piores indicadores de sustentabilidade 

hídrica do município. 

 

 

Palavras chaves: sustentabilidade hídrica. Bacia hidrográfica. Mangaratiba. 
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ABSTRACT 

 

One of the main impacts of the implementation of large economics 

developments is the accelerated and uncontrolled urban sprawl of the 

surrounding areas. The Environmental Impact Study of the Southeast Port 

included the county of Mangaratiba in the Indirect Area of Influence (AII). The 

study was developed in three main stages: social and economic 

characterization; physiographic characterization; and evaluation of water 

sustainability indicators. The objective of this study is to evaluate the water 

sustainability, considering the amount, demand and water quality and available 

areas for urban development, based on the methodology proposed by 

FRANCISCO (2004), applied in Angra dos Reis, near the county under study.  

Mangaratiba has in the tourism and vacation industry the basis of its 

economy. The county does not have a sewage treatment station and has more 

than half of households using septic tank. The forest coverage reaches 80%, 

involving the Cunhambebe State Park and the Mangaratiba APA. The per 

capita water quantity according to 50% Q7,10 is 4,5 m³/day and the water 

demand corresponds to 1 m³/person.day, in a peak situation. Among the 

studied hydrographic areas, the Rio Iguaíba basin had the highest water surplus 

as the area of Engenheiro Junqueira had the worst water sustainability  

indicators of the county.  

 

Keywords: Water Sustainability, Hydrographic Basin, Mangaratiba 
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1 – INTRODUÇÂO  

 

Depois de um longo período de estagnação, o estado do Rio de 

Janeiro passou por um momento de recuperação econômica, impulsionada 

pela indústria do petróleo e gás natural e a indústria de transformação, como a 

automobilística, a siderúrgica, a petroquímica e a naval (CEPERJ, 2012). O 

dinamismo econômico na última década veio acompanhado pela implantação 

de empreendimentos econômicos de grande porte, entre eles, destaca-se o 

Porto do Sudeste, terminal privativo, localizado na ilha da Madeira e baía 

de Sepetiba, no município de Itaguaí, próximo ao porto público de Itaguaí. O 

terminal portuário foi projetado para atender operações de recebimento, 

transferência em terra e carregamento de navios de 100 Mtpa de minério de 

ferro, provenientes das operações de empresas de mineração da região 

sudeste (EIA, 2012).  

No Brasil um dos principais impactos derivados da implantação de 

empreendimentos econômicos de grande porte é o crescimento urbano 

acelerado e desordenado nas áreas de entorno, em geral, agravando os 

problemas ambientais presentes na maioria das cidades brasileiras, como a 

escassez de saneamento básico e a ocupação de encostas e margens de rios, 

que, entre outras consequências, aumentam a ocorrência dos desastres 

“naturais” e a incidência de doenças, vinculadas a deterioração das condições 

ambientais. 

Neste cenário encontram-se os municípios vizinhos ao Porto do 

Sudeste. O Estudo de  Impacto Ambiental (EIA), elaborado para este 

empreendimento, definiu como Área de Influência Indireta (AII), para fins de 

avaliação do meio socioeconômico, a região da Baía de Sepetiba limitada 

pelos municípios de Itaguaí e Mangaratiba e pelas regiões administrativas de 

Santa Cruz e Guaratiba, do município Rio de Janeiro, correspondendo ao total 

de 959,8 km² (EIA, 2012). 

Este mesmo estudo aponta que, devido às novas oportunidades de 

emprego e negócios, poderá ocorrer fluxo migratório, alterando o atual padrão 
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demográfico na área de influência do empreendimento. Tal situação poderá 

ocorrer mesmo com a priorização da contratação de mão de obra local, 

correspondendo a cerca de 65% dos contratados. 

O município de Mangaratiba, representando 38% da área total da AII, 

possui 36,4 mil habitantes, de acordo com Censo Demográfico de 2010 (IBGE, 

2012).  Apesar da baixa densidade demográfica, 103,25 hab./km², o município 

apresenta sérios problemas ambientais onde à ocupação urbana em encostas 

e margens de rios compõe a paisagem local e os indicadores de saneamento 

básico estão entre os piores do Brasil.  

De acordo com o Censo Demográfico de 2010 (IBGE, 2012), em 

Mangaratiba apenas 23% dos domicílios particulares permanentes possuem 

esgotamento sanitário ligado à rede geral de esgoto ou pluvial, 55% destinam 

o esgoto à fossa séptica e 14% à fossa rudimentar. Estes números estão bem 

abaixo da média do Brasil: 59% dos domicílios possuem esgotamento sanitário 

ligado à rede geral, 12% destinam o esgoto à fossa séptica e 24% à fossa 

rudimentar (IBGE, 2012). 

Quadro semelhante se repete com os indicadores de abastecimento 

de água. Apenas 55% dos domicílios particulares permanentes de Mangaratiba 

estão ligados à rede geral de abastecimento de água, já 42% são abastecidos 

por poços ou nascentes. Estes valores são próximos aos apresentados pela 

região Norte do Brasil, que corresponde à região com menor indicador 

brasileiro, onde apenas 54,5% domicílios estão ligados à rede geral, enquanto 

na região sudeste, com maior índice, este valor é de 90,3%.  

A proliferação de pontos de captação de água, para o abastecimento 

público, dificultando o gerenciamento dos sistemas de abastecimento, bem 

como o lançamento de esgoto sem tratamento, de modo proliferado, facilitam à 

contaminação dos mananciais superficiais e subterrâneos. Esta situação é 

responsável pelas precárias das condições sanitárias da população. De acordo 

com a Prefeitura Mangaratiba, no primeiro semestre de 2012, foram notificados 

155 casos de hepatite A, sendo 41 casos confirmados pelo Laboratório Central 

Noel Nutels (Lacen). As primeiras análises da água usada para consumo na 
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cidade revelaram que as fontes naturais estavam contaminadas (G1 Rio de 

Janeiro, 2012).  

Estudos realizados por FRANCISCO e OLIVEIRA (2009) sobre 

sustentabilidade hídrica em Região Hidrográfica da Baía da Ilha Grande 

(RHBIG), vizinha à Mangaratiba e com aspectos fisiográficos semelhantes, 

apontavam que o abastecimento de água em Angra dos Reis também era 

constituído por inúmeros e pequenos sistemas com captação em pequenas 

bacias hidrográficas, o que acarretava, durante o período de estiagem, no 

aproveitamento de todo volume de água, deixando seco o leito à jusante da 

captação. 

Considerando que as condições sanitárias em que vive a população 

residente em Mangaratiba podem se deteriorar em função do crescimento 

demográfico decorrente da implantação de empreendimentos econômicos na 

região, urge a elaboração de estudos que forneçam subsídios para a 

reestruturação do sistema de abastecimento, e que levem em conta as 

condições fisiográficas locais e os passivos ambientais já existentes. Desta 

forma o objetivo geral é avaliar a sustentabilidade hídrica do município de 

Mangaratiba considerando a quantidade, a demanda e a qualidade hídricas e a 

área sem restrição legal de ocupação,  com base na metodologia proposta por 

FRANCISCO (2004) aplicada em Angra dos Reis, vizinho ao município em 

estudo. 

De acordo com FRANCISCO (2004, p.17), a metodologia proposta 

visa: (1) gerar informações técnicas em pequenas bacias hidrográficas para 

auxiliar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos; (2) 

expressar as informações técnicas através de indicadores de forma facilitada e 

sintetizada que possam ser comparados e acessíveis aos agentes que 

participam das tomadas de decisão; “(3) aplicar metodologia reprodutível e 

adaptativa com uso de ferramentas de geoprocessamento, que auxilie na 

gestão sustentável dos recursos hídricos”.  



 

4 

 

2 – REFERENCIAIS TEÓRICOS 

 

 Este trabalho tem como pilar o desenvolvimento sustentável, um 

conceito que vem sendo amplamente usado nas últimas décadas, porém, ainda 

hoje não há um consenso entre os autores. O crescimento da economia e do 

consumo teve como consequência, além de outros fatores, o aumento da 

degradação ambiental, o que despertou uma maior preocupação com a 

sustentabilidade do meio ambiente.  

A partir da década de 1970, esse assunto foi sendo introduzido através 

de encontros, conferências e relatórios, como clube de Roma e conferência de 

Estocolmo, ambos realizados em 1972. Este último apontou uma relação direta 

entre a gestão ambiental e o desenvolvimento econômico e social. Já em 1987, 

a comissão para o Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas, elaborou 

o Relatório Nosso Futuro Comum, onde definiu o desenvolvimento sustentável 

como aquele que “atende as necessidades do presente sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades” 

(Barbosa 2008). 

Mais tarde, em 1992, a Comissão para o Ambiente e Desenvolvimento 

das Nações Unidas ocorreu no Rio de Janeiro, Brasil. Foi a maior conferência 

internacional até então e teve como objetivo central identificar os princípios de 

uma agenda de ação para o desenvolvimento sustentável no futuro 

(NOGUEIRA, 2011). Entre os acordos realizados, está a Agenda-21, assinada 

por 170 países, que estabelece um conjunto de diretrizes voltadas ao 

desenvolvimento sustentável, e dedica um capítulo à proteção da qualidade e 

do abastecimento dos recursos hídricos enfocando a busca da sustentabilidade 

desse bem (MMA/PNUD, 2000). 

Para LACERDA & CÂNDIDO (2013), a sustentabilidade busca atender 

as necessidades humanas presentes, a manutenção da vida sem degradar as 

fontes de recursos ambientais, respeitando a capacidade de suporte dos 

ecossistemas para que gerações futuras possam ter as suas necessidades de 
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manutenção da vida, e o ambiente possa permanecer no seu sistema cíclico 

dando continuidade à perpetuação da biodiversidade de forma duradoura. 

Dentro deste contexto, a sustentabilidade hídrica se caracteriza pela 

utilização dos recursos hídricos de tal forma que a sociedade possa continuar a 

usá-los sem exauri-los. Deste modo, pode se manter uma oferta hídrica, em 

termos de qualidade e quantidade de recursos, que alcance suprir a demanda 

das atuais e futuras gerações (DEÁK, 2012). 

Dentre os recursos naturais, a água é um recurso finito indispensável 

para manutenção da vida e é utilizado de diferentes maneiras pelos modelos 

de desenvolvimento, sendo essencial, tanto economicamente, quanto pelo lado 

ambiental. Sendo assim, planejar o uso dos recursos hídricos com vista à 

sustentabilidade envolve vários componentes, limitações e atividades, que 

visam à melhoria da qualidade de vida e dos ecossistemas nos contextos das 

bacias hidrográficas (LACERDA & CÂNDIDO, 2013). 

As limitações desses planejamentos são as individualidades de cada 

local, neste sentido ALVES (1997) descreve a importância de um estudo 

aprofundado: 

 
“Contudo, essas ações devem ser muito bem estudadas, já que em 
uma bacia hidrográfica, a rede de rios, cursos d’agua, lençóis 
freáticos, obedecem a um ciclo hidrológico, que se for alterado, pode 
provocar consequências imprevisíveis e até catastróficas, para a 
bacia e para as pessoas e atividades que dela dependem do seu 
abastecimento. Por esta razão, antes da realização de qualquer obra 
de transferência de água entre rios e bacias, deveria ser obrigatório a 
realização de um amplo estudo de impacto ambiental, com o 
levantamento das características e peculiaridades de cada bacia.” 
 

O Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), estabelecido pela Lei 

nº 9.433/1997, é um dos instrumentos que orienta a gestão das águas no 

Brasil. O objetivo geral do Plano é "estabelecer um pacto nacional para a 

definição de diretrizes e políticas públicas voltadas para a melhoria da oferta de 

água, em quantidade e qualidade, gerenciando as demandas e considerando 

ser a água um elemento estruturante para a implementação das políticas 

setoriais, sob a ótica do desenvolvimento sustentável e da inclusão social” 

(MMA, 1997). 
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O maior desafio, quando se trata de discutir a questão da 

sustentabilidade, é o de compatibilizar o crescimento econômico com a 

preservação ambiental e justiça social. Para isso, o conhecimento no uso dos 

indicadores de sustentabilidade pode ser um instrumento adequado para tais 

ocorrências, principalmente porque nestes sistemas de indicadores estão 

presentes todas as informações relacionadas à situação econômica, social, e 

ambiental de um espaço geográfico em certo período (LIRA, 2008). 

A construção de indicadores de desenvolvimento sustentável no Brasil 

integra-se ao conjunto de esforços e internacionais para consolidação das 

ideias e princípios formulados na Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento em 1992, respaldado na relação entre meio 

ambiente, sociedade, desenvolvimento e informações para a tomada de 

decisões (IBGE, 2012). 

Os indicadores de sustentabilidade surgem como ferramentas capazes 

de auxiliar o monitoramento da operacionalização do desenvolvimento 

sustentável, tendo como principal função a obtenção de informações sobre o 

estado das diversas esferas (ambientais, econômicas, socioeconômicas, 

culturais, institucionais etc.) que compõem o desenvolvimento sustentável do 

sistema na sociedade, desejando receber com antecedência avisos de 

mudanças, permitindo o cotrole caso seja necessário (CARVALHO et al., 2015). 

Sendo assim, os indicadores de sustentabilidade aparecem como uma 

valiosa ferramenta na mensuração e avaliação das tomadas de decisões, 

podendo alertar sobre os problemas existentes. Nesse sentido, surgem os 

indicadores de sustentabilidade para gestão dos recursos hídricos na 

perspectiva de mensurar e avaliar os possíveis problemas e auxiliar nas 

tomadas de decisões (VASCONCELOS, 2010 apud LACERDA & CÂNDIDO, 

2013). 

O uso de ferramentas para o monitoramento da gestão de recursos 

hídricos justifica-se pela importância da água tanto para a sobrevivência dos 

seres humanos quanto para o equilíbrio do meio ambiente como um todo. Para 

analisar a sustentabilidade dos recursos hídricos, tem-se aplicado vários 
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modelos de indicadores de sustentabilidade. LACERDA & CÂNDIDO (2013), 

em um levantamento sobre tema, aponta os seguintes trabalhos sobre 

indicadores de desenvolvidos no Brasil: Indicadores de Sustentabilidade para 

Gestão de Recursos Hídricos no Âmbito da Bacia Hidrográfica do Tietê- 

Jacaré-SP; A Exploração de um Sistema de Reservatórios: uma Análise 

Otimizada dos usos e Objetivos Múltiplos na Bacia do Rio Capibaribe-PE; Um 

Método de Modelagem de um Sistema de Indicadores de Sustentabilidade para 

Gestão dos Recursos Hídricos - MISGERH: o caso da bacia dos Sinos; Uso de 

Indicador no Diagnóstico da Efetividade no Tratamento de Água em uma 

Estação Pública de Abastecimento; Índice de Sustentabilidade Ambiental do 

Uso da Água (ISA_ÁGUA): Municípios da região do entorno do Rio Poxim, SE; 

Avaliação da Sustentabilidade Hídrica de Municípios Abastecidos por 

Pequenas Bacias Hidrográficas: O Caso de Angra dos Reis, RJ; Proposta 

Metodológica para o desenvolvimento de um Índice de Sustentabilidade 

Hidroambiental de Áreas Serranas o Semiárido Brasileiro - Estudo de Caso: 

Maciço de Baturité, Ceará; Desenvolvimento de Indicadores de 

Sustentabilidade para Gestão de Recursos Hídricos no Âmbito de Comitê de 

Bacia Hidrográfica. 

Um dos modelos mencionado por Lacerda & Cândido (2013) é a tese 

de doutorado de FRANCISCO (2004), Avaliação da Sustentabilidade Hídrica de 

Municípios Abastecidos por Pequenas Bacias Hidrográficas: O Caso de Angra 

dos Reis, RJ. Neste trabalho, a sustentabilidade hídrica é avaliada através de 

quatro indicadores: (1) quantidade hídrica, calculada através de regionalização 

hidrológica; (2) qualidade hídrica, capacidade de depuração dos corpos d’água, 

estabelecida pelo nível de eficiência de tratamento do esgoto na eliminação da 

DBO, e pelos limites de classes de uso do CONAMA; (3) demanda hídrica, 

estimada por dados demográficos e socioeconômicos; (4) capacidade de 

ocupação das áreas urbanizáveis, definida pela taxa de densidade demográfica 

e pelo plano diretor. O resultado permite a modelagem de cenários de uso das 

águas e do solo, facilitando os processos de tomada de decisão, como outorga 

pelo uso da água e elaboração dos planos de recursos hídricos. 
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O Plano Nacional de Recursos Hídricos abrange em seu conteúdo 

objetivos como “assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da 

água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água”, segundo art. 11 da 

Lei 9433/1997. Para esse controle, é necessário “o balanço entre 

disponibilidades e demandas futuras dos recursos hídricos, em quantidade e 

qualidade, com identificação de conflitos potenciais”, conforme mencionado no 

art. 7, parágrafo III. (MMA, 1997) 

 

2.1 - Quantidade Hídrica 

 

A quantidade hídrica é a vazão total de um sistema hídrico, que varia 

temporalmente e especialmente conforme alguns fatores naturais. Parte desta 

vazão é utilizada pela sociedade para seu desenvolvimento e outra parte se 

mantém na bacia para conservação da integridade de seu sistema ambiental, 

bem como para atender a usos que não carecem extrair ou provir de um curso 

natural, como a navegação e recreação (CRUZ, 2001). 

A vazão natural é aquela que seria originada na bacia hidrográfica se 

não tivesse nenhuma interferência humana como usos consuntivos, 

derivações, regularizações, importações e exportações de água. Entretanto, 

esta situação não é vista na maior parte das bacias em resultado das 

atividades antrópicas, que mudam as condições de uso e ocupação do solo e 

afetam diretamente as condições do escoamento superficial (ANA, 2005). 

A vazão natural média não pode ser avaliada como único parâmetro 

para quantificar a oferta hídrica, uma vez que a descarga dos rios depende da 

sazonalidade e da variabilidade climática. Com isso, os períodos críticos em 

termos de disponibilidade hídrica devem ser aferidos, a fim de garantir uma 

margem de segurança às atividades de planejamento e gestão (ANA, 2005). 

Portanto, na avaliação da disponibilidade hídrica de uma bacia 

hidrográfica, sob o aspecto quantidade, devem considerar a vazão mínima. 

Para um segmento de rio onde o principal impacto é a quantidade de efluente 

de esgotos domésticos e industriais, a avaliação das suas condições sanitárias 
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e a vazão remanescente associada, deve priorizar as condições sanitárias e 

estabelecidas segundo uma vazão mínima. Por exemplo, a vazão de 7 dias de 

duração e 10 anos de tempo de retorno é empregada para estudos de 

qualidade da água e na vazão mínima a ser sustentada nos rios após o uso da 

água no procedimento de outorga. (TUCCI & MENDES, 2006) 

A importância de adotar-se um indicador de vazão mínima como critério 

de disponibilidade hídrica procede do fato de que a quantidade de água 

disponível deve ser necessária para atender aos momentos de maior demanda. 

Além disto, a vazão também necessita ser suficiente para a manutenção dos 

ecossistemas, denominada vazão ecológica ou de preservação ambiental. As 

estimativas deste valor dependem de estudos multidisciplinares eco-

hidrológicos, e passam por decisões técnicas e políticas, cheias de conflitos e 

incertezas, e veem sendo até então, substituídas por estimativas estatísticas 

(SILVEIRA & SILVEIRA, 2001 apud FRANCISCO & OLIVEIRA 2009). 

Segundo FERREIRA (2010), dentre os fatores naturais que influenciam 

o regime de vazões mínimas, destacam-se a capacidade de penetração do 

solo, as características hidráulicas dos aquíferos, a distribuição dos tipos de 

vegetação, as taxas de evapotranspiração da bacia, a topografia e o clima. As 

perdas e ganhos naturais na vazão são expressivamente alterados pela ação 

antrópica, seja pela captação de água subterrânea, drenagem artificial, 

desflorestamento, entre um grande número de efeitos que podem influenciar a 

oferta de água.  

Como mencionado, para haver um planejamento adequado, é de suma 

importância o conhecimento das vazões da bacia hidrográfica que, para isso, 

faz se necessário os dados hidrológicos da bacia de estudo. Porém, observa-

se que a coleta de dados no Brasil está concentrada em bacias hidrográficas 

geralmente com um território muito extenso. As bacias de pequeno porte, 

essenciais para o gerenciamento de demandas como abastecimento de água, 

irrigação, conservação ambiental etc., praticamente não são monitoradas, o 

que pode levar a decisões que provoquem conflitos (TUCCI; HESPANHOL; 

NETTO, 2003). 
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Os modelos de regionalização de vazões visam uma melhor estimativa 

das vazões em seções que não tem medições fluviométricas, não sendo 

aconselhada a utilização destes modelos em seções que possuem medições, 

pois os mesmos não substituem as informações reais (SILVA JUNIOR et.al, 

2003). 

A regionalização de vazões é uma técnica utilizada para preencher a 

carência de informações hidrológicas em locais com nenhuma ou pouca 

disponibilidade de dados, transferindo informações de uma bacia hidrográfica 

para outra com características semelhante, considerada um instrumento de 

grande importância no gerenciamento dos recursos hídricos no Brasil, 

apresentando resultados aceitáveis para suprir a deficiência da rede 

hidrométrica. (ELETROBRÁS, 1985) 

Dentre os métodos mais empregados para regionalização de vazões 

mínimas, está o uso de equações de regressão regionais combinadas com 

base em características fisiográficas e climáticas das bacias, aplicadas dentro 

de regiões hidrologicamente homogêneas previamente definidas 

(ELETROBRÁS, 1985). 

Vários aspectos fisiográficos da bacia, tais como área, perímetro, 

forma, declividade do rio, densidade de drenagem, tempo de concentração, 

cobertura vegetal, uso, ocupação e relevo, ajudam na interpretação dos 

resultados dos estudos hidrológicos e deixam estabelecer relações e 

comparações com outras bacias conhecidas. (Eletrobrás, 1985) Dentre estas 

características, a área de drenagem é aquela que tem sido mais utilizada 

nestes estudos, sendo uma variável que geralmente possui boa correlação com 

as outras características físicas da bacia (PILGRIM, 1983 apud SILVA JUNIOR 

et al, 2003). 

 

2.2 - Qualidade Hídrica 

 

A disponibilidade não se fazer referência a apenas à quantidade de 

água, mas as condições relativas aos parâmetros qualitativos, que podem 
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sugerir maior ou menor capacidade de diluição de poluentes. Em outras 

palavras, mesmo que possua uma vazão ou volume razoável para suprir as 

necessidades dos usuários, água pode estar afetada na qualidade, de modo 

que, dependendo do uso, a situação se agrave a níveis de insustentabilidade 

(CRUZ, 2001). 

O abastecimento doméstico necessita do mínimo de falhas possíveis, 

já que é um abastecimento de primeira necessidade. Com isso, o uso da água 

para diluição de poluentes deve seguir objetivos de máximos de concentração 

no corpo hídrico, e, por essa razão, as vazões mínimas utilizadas como 

referencias para emissão de permissão que evitem lançamentos que possam 

deteriorar a qualidade da água em épocas de estiagem. Em geral, os critérios 

utilizados tendem a serem conservadores, para que os usuários tenham uma 

garantia elevada do suprimento ou de manutenção de qualidade (CRUZ, 2001). 

A qualidade da água é um conceito relativo que é ligado diretamente ao 

uso a que se é destinado, seja este para balneabilidade, irrigação, consumo 

humano, transporte e manutenção da vida aquática. Para cada um dos usos, 

existe um padrão de qualidade específico, definido pela legislação. Assim, a 

política normativa nacional de uso da água, como consta na resolução do 

CONAMA nº 357, procurou estabelecer parâmetros que definem limites 

aceitáveis de elementos estranhos, considerando os seus diferentes usos. 

(Souza, 2014 et al). Além disso, outro fator importante são que os custos no 

controle de poluição podem ser mais bem apropriados quando os níveis de 

qualidade exigidos, para um determinado corpo d'água ou seus diferentes 

trechos, estão de acordo com os usos que se pretende dar aos mesmos (MMA, 

1986). 

Dentre esses parâmetros utilizados pelo CONAMA, está a Demanda 

Bioquímica de Oxigênio (DBO), parâmetro que mede a quantidade de oxigênio 

usado pela água, na decomposição de material orgânico, utilizada como critério 

de enquadramento dos corpos d’agua, sendo determinada de acordo com o 

nível de eficiência do tratamento de esgoto seguido pela bacia hidrográfica. 

Quanto menos restritiva a classe de uso, e quanto maior a eficiência do 
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tratamento, menor é a vazão necessária para diluição da DBO (FRANCISCO; 

OLIVEIRA, 2009). 

O adensamento populacional pode fazer com que o volume de esgoto 

produzido seja maior que à capacidade de autodepuração dos corpos d’água; 

assim, o tratamento do esgoto, antes de lançá-lo nos corpos d’água, é de 

fundamental importância para a manutenção da qualidade da água. O 

tratamento de esgoto pode reduzir a DBO entre 75 e 95%, dependendo do 

processo utilizado; em um tratamento convencional, a redução está entre 85 e 

95% (METCALF; EDDY, 1981). 

2.3 - Demanda Hídrica 

 

A demanda de água satisfaz à vazão de retirada, ou seja, a água 

captada é destinada a atender os diversos usos consuntivos. A estimativa das 

demandas relativas aos usos consuntivos tem como objetivo auxiliar os 

estudos técnicos, mantendo atualizado o balanço entre a demanda e a 

disponibilidade dos recursos hídricos, em quantidade e qualidade, no País 

(ANA, 2005). 

Para a instrução de um processo de outorga, é necessário o cotejo das 

duas grandezas fundamentais: Disponibilidade hídrica (oferta) e demanda. A 

demanda pode ser avaliada a partir de um cadastramento de usuários eficiente, 

dinâmico e contínuo no tempo, que por sua vez, é dependente de uma série de 

fatores demográficos, tecnológicos, sócias, econômicos, políticos e de 

desenvolvimento regional (CRUZ, 2001). 

No caso de informações insuficientes de demanda, como é o caso da 

realidade brasileira, os valores levantados em uma campanha de 

cadastramento dos usos da água formam uma amostra inicial única de dados 

(demanda presente) quase sem amostras do passado. A tarefa de 

reconstituição da demanda hídrica da bacia ocorrida no passado para fins de 

estabelecer parâmetros estatísticos sobre vazões, bem como sua distribuição 

estatística é uma tarefa cheia de incertezas, senão impossível de realizar 

(CRUZ, 2001). 
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A legislação brasileira especifica que o objetivo da outorga, segundo o 

artigo 11 da Lei 9.433/1997 “assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos 

usos da água e o afetivo exercício dos direitos de acesso à água”, ou seja, visa 

à compatibilização entre todas as demandas em uma bacia hidrográfica 

(gestão da demanda) e os volumes de quantidade de água finitos e aleatórios, 

de forma a respaldar a sustentabilidade dos recursos hídricos (CRUZ, 2001). 
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3 – METODOLOGIA 

3.1 – Área de Estudo 

 

O município de Mangaratiba tem uma área total de 361,8 km², 

correspondente a 15% da área da Região denominada “Costa Verde”, litoral sul 

do Estado do Rio de Janeiro, possuindo litoral com 40 km de extensão, fazendo 

limite com os municípios de Rio Claro (ao Norte), Itaguaí (a Leste) e Angra dos 

Reis (a Oeste) (Figura 1).  Sua área urbana é fragmentada, sendo composta 

pela sede e outros cinco distritos. Mangaratiba localiza-se a 85 km da capital 

do estado, e seu principal acesso rodoviário é pela BR 101 – Rio/Santos, que 

atravessa todo seu território, Juntamente com Angra dos Reis e Parati, hoje 

Mangaratiba tem na indústria do turismo e do veraneio sua maior expressão, 

muito impulsionado pela criação da rodovia (PMSB, 2014; TCE, 2014). 

Figura 1 - Área de estudo, Mangaratiba. 

 

Mangaratiba é um topônimo indígena indicando região com abundância 

(Tiba) de banana (mangara). A ocupação da região é antiga, desde a época 
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das capitanias hereditárias, por volta de 1534 (Capitania do Rio de Janeiro). 

Porém, Somente em 1831, conquistou sua independência administrativa. 

(PMSB, 2014; TCE 2014).   

A partir de 1914, quando foi concluído o ramal da Estrada de Ferro 

Central do Brasil unificando ao sistema ferroviário do Rio de Janeiro, o 

município deixou de ter uma economia agrícola ainda incipiente (basicamente 

banana) e, dado o acesso ferroviário, passou a ser alvo de residências de 

veraneio. Na década de 1940, foram criados grandes loteamentos na orla 

marítima, como Muriqui, Praia do Saco, Itacuruçá etc. (PMSB, 2014). 

A partir da década de 1970, com a construção da rodovia BR-101, 

ocorre grande valorização do solo urbana e na orla do litoral, ocasionando em 

uma expansão urbana, com crescimento das antigas vilas de pescadores e a 

propagação de condomínios de alta renda. Por outro lado, o crescimento 

econômico na região oeste do Rio de Janeiro (Santa Cruz e Campo. Grande) e 

no município de Itaguaí, iniciado a partir da década de 1980, trouxeram uma 

migração para Mangaratiba, que criou uma base para sua população 

permanente. Uma parte desta se volta as atividades de turismo e ao comércio 

local; a outra parte usa o município como cidade dormitório para as empresas 

locadas na área oeste da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (PMSB, 

2014). Do mesmo modo, os cortes de estradas promovidos pela construção da 

BR-101 e as construções em áreas de encostas aumentaram a ocorrência de 

movimentos de massa, gerando além dos danos sociais e econômicos, às 

vezes perdas humanas. (CPRM, 2001) 

Mangaratiba ainda hoje é um município turístico, com mais de 50% de 

seus domicílios de uso ocasional, possuindo alguns hotéis e resorts de luxo, 

alem de grandes condomínios e um incipiente comércio local (PMSB, 2014). 

O litoral sul-fluminense, onde se encontra o município de Mangaratiba, 

estende-se de Itaguaí até o limite com o Estado de São de Paulo, em Parati. 

Compreende uma linha de costa recortada por costões rochosos, provenientes 

das abruptas vertentes da escarpa da Serra da Bocaina e baías e enseadas 

que delineiam as baías de Sepetiba e da Ilha Grande. No fundo destas baías e 
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enseadas, localizam-se exíguas planícies fluviomarinhas, baixadas e cordões 

litorâneos (CPRM, 2001). 

O município de Mangaratiba é dividido em dois sistemas de relevo, as 

planícies colúvio-alúvio-Marinhas e as escarpas serranas. O primeiro 

corresponde às superfícies sub-horizontais, com gradientes extremamente 

suaves e convergentes à linha de costa, de interface com os Sistemas 

Deposicionais Continentais (processos fluviais e de encosta) e Marinhos. São 

terrenos mal drenados com padrão de canais meandrante e divagante. Ocorre 

também presença de superfícies de aplainamento e pequenas colinas 

ajustadas ao nível de base das baixadas. Já as escarpas serranas 

correspondem ao relevo montanhoso, extremamente acidentado, transicional 

entre dois sistemas de relevo. Vertentes predominantemente retilíneas a 

côncavas, escarpadas e topos de cristas alinhadas, aguçados ou levemente 

arredondados. Densidade de drenagem muito alta com padrão de drenagem 

variável, de paralelo a dendrítico, ou treliça a retangular. Predomínio de 

amplitudes topográficas superiores a 500 m e gradientes muito elevados, com 

ocorrência de colúvios e depósitos de talus, solos rasos e afloramento de rocha 

(CPRM, 2001). 

As escarpas das serras de Mangaratiba, juntamente com as escarpas 

das serras da Bocaína e Mazomba consistem num imponente alinhamento 

serrano que se notabiliza como uma muralha montanhosa, alçada por tectônica 

a mais de 1.000m de altitude. Esse escarpamento mergulha diretamente sobre 

as águas das baías da Ilha Grande e de Sepetiba por meio de costões 

rochosos, produzindo uma paisagem pontilhada de ilhas, cabos, sacos e 

enseadas que configuram o litoral sul fluminense (CPRM, 2001). 

A proximidade da Serra do Mar implica em inúmeras pequenas bacias 

hidrográficas independentes que desembocam no mar. As principais drenagens 

que drenam essas escarpas são as dos rios Ingaíba e do Saco.  A linha de 

cumeada do topo do escarpamento sustenta altitudes entre 1.200 e 1.400m, na 

serra de Mangaratiba, atingindo cotas superiores a 1.500m (Morro das Lajes – 

1.692m). Consequentemente, dentre as mais importantes planícies 
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fluviomarinhas do litoral sul fluminense, na baía de Mangaratiba, estão as 

baixadas dos rios Ingaíba e do Saco (CPRM, 2001). 

O contato do mar com a montanha e as planícies fluviomarinhas onde 

se alternam estuários, restingas e manguezais, configura uma paisagem de 

grande beleza cênica e, ao mesmo tempo, de grande fragilidade física. 

Entretanto, as localidades de Coroa Grande, Muriqui, Mangaratiba, Angra dos 

Reis, Vila Mambucaba e Parati têm crescido aceleradamente nos últimos 25 

anos e ocupado às planícies inundáveis adjacentes aos núcleos pesqueiros e 

portuários originais. Tal ocupação tem gerado danos significativos, 

principalmente em áreas de manguezais (CPRM, 2001). 

Mangaratiba está situada na região hidrográfica do Guandu, onde a 

taxa de evapotranspiração é maior do que a de precipitação. No verão, há 

incidência de chuvas convectivas pelo aumento da temperatura e alta taxa de 

precipitação nas áreas de baixada, as quais apresentam poucas áreas 

florestadas e alta densidade urbana, já no inverno, a região é considerada 

seca. Na área intermediária entre serra e baixada ocorre um acúmulo de água 

acima de 1.200 mm. (INEA, 2010) 

A amplitude das temperaturas médias varia de 23 a 16 graus. As 

temperaturas mais elevadas são identificadas nas áreas de planície costeira, 

onde é mais urbanizado. Conforme o aumento da elevação do terreno e o 

aumento da vegetação, as temperaturas diminuem, chegando ao topo da Serra 

do Mar com as temperaturas mínimas registradas. Já a precipitação média na 

região é de aproximadamente 1500 mm (INEA, 2010). 

A população residente segundo Censo 2010 era de 37 mil habitantes 

(88% urbana), contudo estima-se que na época de temporadas a população 

total ultrapasse a 100 mil habitantes. A densidade demográfica é de 102 

hab./km² e existem no município 32 mil domicílios, dos quais apenas 36% tem 

ocupação permanente, 56% são temporários e 8% vagos. Os principais 

núcleos urbanos são a sede (Mangaratiba) e Muriqui, que juntas respondem 

por 70% dos domicílios (IBGE, 2010). 
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A base da economia do município é o turismo, com importantes 

Resorts e Marinas. Devido à alta procura na época de temporada, implica em 

duas a três vezes a demanda de água das demais épocas do ano. O nível 

industrial é baixo, destacando-se apenas o terminal portuário para minério na 

Ilha Guaíba. A participação da agricultura é praticamente nula na economia do 

Município (PMSB, 2014). 

 

3.2 – Etapas do Trabalho 

 

Para avaliação da sustentabilidade hídrica será utilizada a metodologia 

proposta por FRANCISCO (2009), aplicada à faixa continental do município de 

Angra dos Reis e, que neste trabalho, foi estendida para o município de 

Mangaratiba. O trabalho foi desenvolvido em três principais etapas: 

caracterização sócio-econômica do município; caracterização fisiográfica; e 

avaliação dos indicadores de sustentabilidade hídrica. 

A primeira parte do trabalho consiste na avaliação sócio-econômica da 

região de Mangaratiba de acordo com o Censo Demográfico de 2010 (IBGE, 

ano), onde visou caracterizar as condições de abastecimento de água e coleta 

de esgoto no município em estudo, além da renda populacional e das 

atividades econômicas. 

A segunda parte do trabalho consistiu na caracterização fisiográfica 

das bacias hidrográficas do município de Mangaratiba, visando avaliar se a 

área de estudo é hidrologicamente homogênea à Região Hidrográfica da Bacia 

da Ilha Grande para que a equação de regionalização de vazões, gerada por 

FRANCISCO (2004), possa ser aplicada à área em estudo. Para 

caracterização da fisiográfica, foi utilizada uma base altimétrica e elaborado o 

mapa de uso e cobertura da terra. 

Os dados de relevo foram compostos pelo Modelo Digitais de Elevação 

(MDE) TOPODATA, selecionado com base na análise visual dos MDE ASTER 

e PRJ-25 IBGE, e em DIAS et al. (2011), que apontou o TOPODATA como o 

melhor modelo entre os analisados, alcançando a classe B de acordo com a 
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PEC 1/50.000 (Decreto nº 89.817/1984 – que estabelece as Instruções 

Reguladoras das Normas Técnicas da Cartografia Nacional). O banco de 

dados geomorfométricos TOPODATA foi elaborado a partir do processamento 

dos dados SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) disponibilizados pelo 

USGS (United States Geological Survey), que teve como objetivo o 

preenchimento de falhas e refinamento dos dados, resultando em MDE com 

resolução espacial de 30 m (VALERIANO, 2005). 

A partir do TOPODATA foram geradas automaticamente as curvas de 

nível da área de estudo, utilizadas como base para delimitação das bacias 

hidrográficas por vetorização manual, definida a partir do eixo da convexidade 

dos divisores d’água. A curva de nível 20 m foi utilizada como critério de 

delimitação das bacias hidrográficas no baixo curso, isso porque as planícies 

costeiras encontram-se urbanizadas, ou cobertas por campo antrópico ou 

manguezais, diferenciando-se assim, do relevo e do uso e cobertura da terra 

das bacias contribuintes às estações fluviométricas utilizadas na regionalização 

desenvolvida por FRANCISCO (2004). 

O mapa de uso e cobertura da terra foi elaborado com a imagem do 

sistema orbital LANDSAT 8 extraída da cena gerada em 10/02/2014, composta 

por sete bandas multiespectrais (visível ao infravermelho de ondas curtas) e 

uma pancromática, além de uma infravermelha termal. Apesar de corresponder 

ao período chuvoso na área de estudo, como o verão nesse ano foi atípico, 

com volume pluviométrico abaixo da média, a imagem encontra-se com 

contraste adequado para o mapeamento de fisionomias da vegetação. Foram 

executadas as operações de realce, composição colorida e a fusão das bandas 

multiespectrais com a pancromática. Essa última operação aumentou a 

resolução das bandas multiespectrais de 30 para 15 m. Como a imagem já se 

encontra georreferenciada, essa etapa não foi executada. 

Após alguns testes de classificação supervisionada, utilizando a 

classificação pixel a pixel e de regiões, ambas baseadas nas respostas 

espectrais dos alvos, optou-se por calcular o IVDN (Índice de Vegetação por 

Diferença Normalizada) e, a seguir, dividi-lo em intervalos que 
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correspondessem a áreas de vegetação densa, de vegetação rala e sem 

vegetação. Optou-se por esse método de classificação, devido presença ao 

número reduzido classes temáticas para a resolução espacial da imagem 

LANDSAT 8. Em seguida, foi feita a edição da imagem classificada através de 

vetorização manual, baseada em imagens do Google Earth atualizadas. 

A seguir, foram calculados os indicadores fisiográficos a serem 

utilizados na avaliação da área de estudo como região hidrologicamente 

homogênea à RHBIG. Com base no cruzamento das bacias hidrográficas e 

dados do TOPODATA, foram calculados, para cada bacia hidrográfica, o 

desnível altimétrico, a cota altimétrica máxima, a média da altimétria e da 

declividade, este último calculado com base no mapa de declividade gerado 

também com o modelo TOPODATA. Com base no cruzamento das bacias 

hidrográficas e do mapa de uso e cobertura da terra, foi calculada a área  de 

cada classe temática das bacias. 

Por fim, a avaliação da sustentabilidade hídrica das bacias 

hidrográficas de Mangaratiba foi feita através de quatro indicadores – 

quantidade hídrica, qualidade hídrica, demanda hídrica e áreas disponíveis 

para urbanização, expressos como população equivalentes – que foram 

representados espacialmente, permitindo a classificação da área de estudo em 

regiões hidrográficas segundo sua capacidade de sustentabilidade hídrica. 

Neste trabalho, o indicador áreas disponíveis para urbanização foi denominado 

como demanda hídrica futura, pois é utilizado para caracterizar uma situação 

limite futura quanto à demanda hídrica. 

De acordo com FRANCISCO (2004, p. 46), 

 

“O uso da população equivalente como indicador para expressar a 
sustentabilidade justifica-se por diversos motivos: (1) a facilidade de 
entendimento dos resultados pelo público, seja técnico ou leigo; (2) a 
facilidade de comparação entre parâmetros com naturezas 
dimensionais diferentes; e (3) a possibilidade de comparação entre 
situações de diferentes regiões e períodos. Deve-se, entretanto, 
enfatizar, que os resultados aqui mostrados não correspondem a 
valores populacionais preconizados como meta para qualquer 
planejamento, mas sim como indicadores de uma situação hipotética, 
resultante da forma como os recursos podem ser utilizados.” 
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3.2.1 - Avaliação da Quantidade Hídrica 

 

A quantidade hídrica foi avaliada com base na vazão mínima, Q7,10, que 

corresponde à vazão mínima anual com 7 dias de duração e 10 anos de tempo 

de retorno (TUCCI, 2002), sendo base de emissão da outorga de direito de uso 

de recursos hídricos de domínio do estado do Rio de Janeiro (Portaria SERLA 

n.º 307/2002). Para estimativa dos valores de vazão para a área de estudo, foi 

utilizada a vazão específica correspondente a 50% da Q7,10  especifica derivada 

da equação de regionalização gerada por FRANCISCO (2004). ,  

 

3.2.2 - Avaliação da Qualidade Hídrica 

 

Considerando que o principal efluente lançado nos cursos d’água em 

Mangaratiba é o esgoto doméstico, a capacidade de depuração dos corpos 

d’água foi estimada, no presente trabalho, em função de dois parâmetros 

conjugados: o limite da DBO que a classificação do CONAMA – nº 357/2005 

(Tabela 1) estipula como critério para enquadramento de uso dos corpos 

d’água e o nível de eficiência do tratamento do esgoto na eliminação da DBO, 

como descrito em FRANCISCO (2004). Quanto menos restritiva a classe de 

uso e maior a eficiência do tratamento, menor é a vazão necessária para 

diluição da DBO efluente. 

Devido à falta de estação de tratamento de esgoto no município e 

cerca de 80% dos domicílios utilizam algum tipo de fossa, séptica ou 

rudimentar, foi adotado o valor de 65% de eficiência no tratamento, para ser 

enquadrada na classe 2 do CONAMA 357/2005, resultando em uma vazão de 

diluição 18 vezes superior ao volume de efluente lançado. Esse valor foi 

adotado devido às fossas não representam 100% de segurança no tratamento 

de esgoto, podendo haver contaminações, e também a nível de comparação 

com o município vizinho, Angra dos Reis, a partir do trabalho de FRANCISCO 

(2004), que também adotou 65% de eficiência no tratamento. 
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Tabela 1 - Relação entre vazões do corpo receptor e do efluente segundo o enquadramento na 

classe de uso do CONAMA357/05 e a eficiência do tratamento na eliminação da DBO do 

esgoto in natura (FRANCISCO, 2009). 

 

 

3.2.3 - Avaliação da Demanda Hídrica 

 

A demanda hídrica foi avaliada através de três classes de demanda, 

sendo dividida em moradores, de veranistas e turistas. Foi considerado para 

população residente o total de moradores. Como proposto em FRANCISCO 

(2004), foram adotados valores de 250 L/dia.hab. para a população residente e 

500 L/dia per capita para veranistas e para turistas. O total de veranistas foi 

calculado de acordo com o número de domicílios vagos de uso ocasional 

(IBGE, 2010) e multiplicado por quatro moradores. A população de turistas, foi 

calculada acordo com o número de leitos dos Resorts localizados em 

Mangaratiba. A partir da soma dessas três classes de demanda, foi calculada a 

demanda total, que dividida pelo número atual de moradores originou a 

demanda per capita, representando uma situação de demanda limite para o 

município.  

3.2.4 - Demanda Hídrica Futura 

 

A avaliação das áreas disponíveis para ocupação urbana visa definir 

um valor limite da população residente em uma bacia em função da legislação 

sobre disciplinamento do uso e ocupação do solo, indicando uma demanda 

hídrica futura.  

Este indicador foi estimado em função de dois parâmetros: as áreas 

disponíveis para urbanização e a densidade demográfica. As áreas disponíveis 
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para urbanização, na falta de um zoneamento no Plano Diretor Municipal de 

Mangaratiba, foram definidas com base nos seguintes dispositivos de 

disciplinamento do uso e ocupação do solo da legislação ambiental e 

urbanística: (1) a Lei de Parcelamento do Solo (Lei 6.766/1979), que restringe o 

parcelamento urbano em terrenos com declividade igual ou superior a 30%, (2) 

a Lei da Mata Atlântica (Lei 11.428/2006), que restringe a ocupação nos 

fragmentos florestais de acordo com o estágio de regeneração, e (3) as Áreas 

de Proteção Permanente (APP) nas encostas com inclinação superior a 45º e 

nas faixas marginais de proteção dos cursos d'água, de acordo com o Código 

Florestal (Lei 12.651/2012). Esse arcabouço legal foi mapeado e, como produto 

final, elaborado um Mapa de Restrições Legais à Ocupação Urbana, onde foi 

possível calcular as áreas passíveis à ocupação urbana.  

 A densidade demográfica foi calculada com base na relação entre 

número de moradores, estimado pela sobreposição entre os setores censitários 

do Censo Demográficos de 2010 (IBGE, 2010) e às áreas urbanas, e a 

extensão territorial das respectivas áreas urbanas, definidas no mapa de uso e 

cobertura da terra Assim, a demanda hídrica futura foi baseada na população 

residente futura calculada a partir da extensão das áreas disponíveis para 

urbanização multiplicada pela densidade demográfica atual, caracterizando um 

cenário onde as áreas sem restrição legal à urbanização seriam ocupadas com 

uma densidade demográfica atual. 

3.2.5 - Avaliação da Sustentabilidade Hídrica 

 

Avaliação da sustentabilidade hídrica da faixa continental de 

Mangaratiba foi feita com base no cotejo entre a demanda hídrica atual, 

demanda hídrica futura, e a disponibilidade hídrica, considerando os aspectos 

de quantidade e qualidade de acordo com a proposta de FRANCISCO (2004). 

Os indicadores levantados foram convertidos para população equivalente de 

acordo com os critérios descritos a seguir: 

• População equivalente à demanda hídrica atual (Pop.demanda) – 

corresponde à população residente atual; 
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• População equivalente à quantidade hídrica (Pop.quantidade) – relação 

entre a vazão outorgável no estado do Rio de Janeiro (50% Q7,10 - Portaria 

SERLA nº. 567/2007) e a demanda per capita atual. Como demanda hídrica per 

capita utilizou-se o valor obtido para a área de estudo considerando a 

população residente e flutuante. 

• População equivalente à qualidade hídrica (Pop.qualidade) – 

corresponde a Pop.quantidade dividida 18 vezes. Isso devido à relação entre a 

vazão do corpo receptor e vazão do efluente, para que o corpo receptor fosse 

enquadrado na classe 2 da Resolução do CONAMA n 357/2005, considerando 

o efluente com 65% do DBO correspondente, resultando em uma vazão de 

diluição 18 vezes superior ao volume de efluente lançado de acordo com a 

Tabela 1, já apresentada. 

• População equivalente à demanda hídrica futura (Pop.futura) – A 

população de demanda hídrica futura foi calculada com base na densidade 

demográfica média atual de Mangaratiba, multiplicada pelas áreas sem 

restrição legal para ocupação urbana. Para densidade demográfica média 

atual, foi adotada somente a extensão territorial das áreas urbanas definidas 

pelo mapa de uso e cobertura da Terra, dividida pela população atual.  
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4 – RESULTADOS 

 

4.1 - Caracterização Sócio-Econômica 

 

A caracterização sócio-econômica será apresentada em três itens: 

Densidade Demográfica e Renda, Saneamento Básico e Atividades 

Econômicas, e foi baseada nos dados dos setores censitários do Censo 

Demográfico de 2010 (IBGE, 2010). 

Apesar de a prefeitura admitir seis distritos no Município de 

Mangaratiba, somente os distritos de Mangaratiba, Vila Muriqui, Itacuruça e 

Conceição de Jacareí (Figura 2) são mencionados no Censo Demográfico de 

2010 (IBGE, 2010), enquanto os distritos de Serra do Piloto e Praia Grande 

estão incorporados pelos distritos vizinhos no levantamento. O município de 

Mangaratiba apresenta 118 setores censitários, sendo 99 considerados como 

urbanos, representando um total de 19% do território do município de 

Mangaratiba 

Figura 2 - Mapa dos distritos de Mangaratiba, RJ. 
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4.1.1 - Densidade Demográfica e Renda 

 

O município de Mangaratiba tem densidade demográfica de 102 

hab./km², três vezes menor que a concentração populacional encontrada no 

estado do Rio de Janeiro, que é de 365 hab/km². O município concentra maior 

parte da sua população (88%) nas áreas urbanas. Dentre os distritos do 

município, percebeu-se uma alta densidade demográfica nas áreas urbanas de 

Conceição de Jacareí, Mangaratiba, Vila Muriqui e Itacuruça, com valores entre 

72 hab./km² a 216 hab./km², enquanto os distritos de Praia Grande e Serra do 

Piloto encontram-se com baixas densidades demográficas (Figura 3).  

Se considerado somente as áreas definidas como urbanas,  o distrito 

de Vila Muriqui aparece como o mais povoado (1.173 hab./km²), seguido por 

Conceição de Jacareí (825 hab./km²), Mangaratiba (457 hab./km²) e, por fim, 

Itacuruça (317 hab./km²). As áreas rurais se mantêm com densidade igual a 15 

hab./km². 

Figura 3 - Mapa da densidade demográfica de Mangaratiba, RJ. 2010. 
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Nas áreas rurais, a renda domiciliar apresenta valor entre 1 a 3 salários 

mínimos1. Nas áreas urbanas, o distrito de Conceição de Jacareí foi o único a 

apresentar um setor censitário com renda domiciliar menor que um salário 

mínimo e menor que os outros distritos, correspondendo a R$ 1.631,00 (Figura 

4). A Serra do Piloto, juntamente com Conceição de Jacareí, apresentaram 

renda menor do que os outros distritos. Já o distrito de Praia Grande foi o que 

apresentou maior renda domiciliar, com valor acima de cinco salários mínimos, 

seguido por Vila Muriqui de R$ 2.524,00, Itacuruça de R$ 2.174,00 e 

Mangaratiba R$ 1.860,00.  

Figura 4 - Renda Domiciliar, Mangaratiba, RJ. 2010. 
 

Os distritos de Mangaratiba e Vila Muriqui juntos somam cerca de 70% 

da população e, devido a esse fator, concentram também a maior parte da 

renda do município, aproximadamente 75% do total, sendo 40% da renda em 

Mangaratiba e 35% em Vila Muriqui. 

                                                           
1 Valor do salário mínimo no ano de 2010 é de R$ 510,00. 
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4.1.2 - Saneamento Básico 

 

O número de domicílios ligados à rede geral de esgoto no município de 

Mangaratiba é muito menor do que o apresentado pelo estado do Rio de 

Janeiro. Cerca de 75% dos domicílios do estado tem ligação com a rede geral 

de esgoto ou pluvial, enquanto no município estudado estes valores não 

alcançam 25% de todos os domicílios. Verifica-se, assim, grande quantidade de 

domicílios que utilizam fossa séptica no município para o lançamento de esgoto 

(Figura 5), correspondendo a mais da metade dos domicílios tanto na área 

urbana quanto na área rural.  Apenas 25% dos domicílios da área urbana são 

ligados à rede geral de esgoto ou pluvial, sendo Itacuruça o distrito com a 

maior porcentagem de domicílios (28%).  Enquanto nas áreas rurais, não existe 

praticamente domicílios ligados à rede geral de esgoto, totalizando menos de 

1%. Portanto, o lançamento de esgoto é basicamente feita por fossa séptica 

(53%) e rudimentar (25%) nessas localidades.  

 
Figura 5 - Mapa dos Domicílios com Esgoto lançado Fossa Séptica Mangaratiba, RJ 2010. 

 

Em áreas com baixa densidade demográfica, como em áreas rurais, as 

fossas sépticas podem ser uma alternativa para disposição do esgoto. Já nas 
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áreas urbanas, com densidade demográfica alta, este conjunto tende a 

contaminar a parte superior do aquífero, comprometendo o abastecimento de 

água através de percolação e de perfuração inadequada de poços artesianos 

(TUCCI, 1997). 

O abastecimento de água no município é feito através da rede geral, 

poços ou nascentes, ou, de acordo com o Censo Demográfico de 2010, (IBGE, 

2010) pela categoria “outras formas”, como: poço ou nascente fora da 

propriedade, carro-pipa, água da chuva armazenada de outra forma, rio, açude, 

lago ou igarapé ou outra forma de abastecimento de água.  

Mais da metade do Município de Mangaratiba é abastecido pela rede 

geral de água (55%), valor menor do que o apresentado pelo estado do Rio de 

Janeiro (85%), sendo o distrito de Mangaratiba (sede) o que apresenta mais 

domicílios abastecidos pela rede geral (64%). Nas áreas urbanas, em geral, há 

predomínio do abastecimento de água pela rede geral (Figura 6), 

representando cerca de 60%, enquanto nas áreas rurais, o abastecimento é 

predominantemente feito pela categoria “outras formas” (Figura 7), 

representando cerca de 50% dos domicílios. 
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Figura 6 - Mapa dos Domicílios com Abastecimento de Água ligado a Rede Geral e os 

pontos de outorga de Mangaratiba, RJ, 2010.  

Figura 7 - Mapa dos Domicílios com Abastecimento de Água por Outras Formas Mangaratiba, 
RJ, 2010. 
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4.1.3 – Atividades Econômicas 

 

A base da economia do município é o turismo, com a presença de 

importantes resorts e marinas (Figura 8). Pode se destacar também a atividade 

de veraneio, identificada pelo número de domicílios ocasionais, dado disponível 

na Sinopse do Censo Demográfico de 2010 (IBGE, 2010), que representa mais 

da metade dos domicílios particulares do município, correspondendo a 54% 

desse total Durante o período  de pico da atividade turística, o 

abastecimento de água pode ficar comprometido devido ao aumento 

significativo na demanda hídrica pelas atividades relacionadas ao turismo. 

Figura 8 - Mapa de Domicílios Não Ocupados de Uso Ocasional, Mangaratiba, RJ, 2010. 
 

Do total de domicílios de veraneio, 93% se encontram nas áreas 

urbanas, sendo o distrito de Vila Muriqui que apresenta o maior número 

domicílios ocasionais alcançando 64%. Verifica-se também maior concentração 

de domicílios de uso ocasional nas proximidades da faixa litorânea, indicando o 

uso turístico presente nessas áreas. 
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4.2 - Caracterização Fisiográfica 

 

Para caracterizar a fisiografia do município de Mangaratiba, 

primeiramente foi feita a delimitação das bacias hidrográficas, totalizando nove 

regiões hidrográficas (Figura 9). Dentre elas, seis bacias apresentam mais de 

10km²: Ingaíba, Saco, Bagre, Patrimônio, Saí, Grande, enquanto as outras três 

regiões hidrográficas correspondem a um complexo de pequenas bacias 

espacialmente contínuas: Vila Muriqui, Conceição de Jacareí e Engenheiro 

Junqueira. (Tabela 2) 

Tabela 2 - Área das regiões hidrográficas, Mangaratiba, RJ. 

Bacia hidrográfica Área (km²) Área (%) 

Engenheiro Junqueira 8,5 3,0 

Rio Grande 15,0 5,0 

Rio Saí 25,5 8,5 

Conceição de Jacareí 27,8 9,4 

Rio do Patrimônio 28,4 9,6 

Vila Muriqui 38,1 12,9 

Rio Bagre 42,3 14,3 

Rio do Saco 45,5 15,4 

Rio Ingaíba 65,0 22,0 

 
 Apenas a bacia de Engenheiro Junqueira destoa do conjunto de bacias 

quanto à altitude, apresentando máxima de 439 m, pois encontra-se localizada 

nas elevações junto ao litoral, com média altimétrica de 137 m, enquanto o 

conjunto das bacias apresenta média predominantemente entre 350 a 500 m 

(Tabela 3; Figura 10). 
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Tabela 3 - Caracterização topográfica das regiões hidrográficas, Mangaratiba, RJ. 

Bacia 

hidrográfica 
Declividade 

Média(o) 
Altitude 

Máxima(m) 
Altitude 

Média(m) 
Desnível 

Altimétrico(m) 

Conceição 
Jacareí 

22 1129 371 1113 

Rio Grande 21 1124 486 1107 

Rio Ingaíba 22 1563 460 1549 

Rio Bagre 24 1560 625 1542 

Rio do 
Patrimônio 

24 1253 358 1235 

Rio do Saco 21 1181 416 1165 

Engenheiro 
Junqueira 

22 439 137 423 

Rio Saí 23 1236 493 1220 

Vila Muriqui 23 1203 406 1187 

 

Figura 9 - Mapa da delimitação das bacias hidrográficas e das bacias de captação 

Mangaratiba, RJ.
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Figura 10 - Mapa de declividade, Mangaratiba, RJ. 

 

Foram definidas seis classes de uso e cobertura da terra do município 

de Mangaratiba: Área Urbana, Área Urbana de Baixa Densidade, Floresta, 

Manguezal, Vegetação Herbácea e Afloramento Rochoso. (Figura 11) 

Dentre as classes mencionadas, a cobertura florestal apresenta maior 

ocorrência na área de estudo, representando cerca de 80% da área de estudo. 

Isso ocorreu devido à dificuldade de acesso, diante da alta declividade nas 

proximidades com a Serra do Mar, que possibilitou a criação do Parque 

Estadual de Cunhambebe e da Área de Proteção Ambiental de Mangaratiba, 

devido à manutenção do bioma Mata Atlântica. A bacia que apresenta maior 

cobertura florestal é a do Rio Grande, com expressivos 96%, seguida pela do 

Rio Bagre e Ingaíba. Já a região hidrográfica de engenheiro Junqueira 

apresenta a menor cobertura florestal, apenas 52% (Tabela 4), o que reforça a 

hipótese do grau de preservação pela dificuldade de acesso, pois esse 

complexo de bacias localiza-se em planícies costeiras fora das encostas das 

encostas da Serra do Mar. Verifica-se também uma maior alteração da 
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cobertura florestal, com a presença da vegetação herbácea, no entorno das 

rodovias RJ-149, que liga Rio Claro a Mangaratiba, e a BR – 101, que faz o 

trajeto Rio-Santos, cortando toda a faixa litorânea do Município. 

 A segunda classe mais frequente encontrada na área de estudo é 

vegetação herbácea, situada principalmente nas planícies, e correspondendo, 

em algumas situações, a sítios ou plantações, nos locais com presença de 

áreas construídas nas proximidades. Representa 15% da área de estudo, 

tendo mais ocorrência na região hidrográfica de Engenheiro Junqueira e Rio do 

Saco, com cerca de 25% da área de cada região hidrográfica (Tabela 4). 

As áreas urbanas ocupam 4% da faixa continental do município, e se 

encontram, predominantemente, nas planícies costeiras onde se concentra a 

maior parte da população. A Região Hidrográfica de Engenheiro Junqueira 

apresenta quase 18% de seu território ocupado por área urbana, maior índice 

entre as bacias do município, seguido por Vila Muriqui, com 10%. (Tabela 4). 

 

Figura 11 - Mapa de Uso e Cobertura da Terra, Mangaratiba, RJ (2014). 
 



 

36 

 

Tabela 4 - Área de uso e cobertura da terra das regiões hidrográficas Mangaratiba, RJ 2014. 

Bacia Hidrográfica Floresta (%) 
Vegetação 

Herbácea (%) 
Área Construída 
(%) 

Conceição de 
Jacareí 

75 06 03 

Rio Grande 96 01 7,5 

Rio Ingaíba 83 14 01 

Rio Bagre 84 13 0,3 

Rio do Patrimônio 81 14 0,3 

Rio do Saco 69 25 04 

Engenheiro 
Junqueira 

52 25 17 

Rio Saí 75 20 03 

Vila Muriqui 76 10 10 

 

4.3 Restrições Legais de Uso e Ocupação do Solo 

 

Devido às particularidades ambientais, Mangaratiba dispõe de 

instrumentos legais que orientam o uso e ocupação do solo, que com isso 

possam proteger o patrimônio natural e paisagístico da Serra do Mar e da Mata 

Atlântica ali presentes. 

A região de Mangaratiba é abrangida pelo Parque Estadual 

Cunhambebe (PEC) e a Área de Proteção Ambiental (APA), o que restringe 

ocupação antrópica, dado o objetivo de conservação e preservação da 

natureza das unidades de conservação (Figura 12). As áreas mais preservadas 

encontram-se compreendidas no PEC, que representa aproximadamente 44% 

do território do município de Mangaratiba. As APP nas encostas com inclinação 

superior a 100% correspondem a 1,7% do território, enquanto cerca de 60% da 

área de estudo apresentam declividade superior a 30%, o que limita o 

parcelamento do solo nestas áreas de acordo com a Lei 6.766/1979. As áreas 

cobertas por Mata Atlântica correspondem a 80% do território. 

Diante do mapeamento do arcabouço legal concernente às normas 

ambientais e urbanísticas que versam sobre à ocupação do solo, verifica-se 

que apenas 29% da faixa continental do município de Mangaratiba podem ser 
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ocupados sem restrição legal, predominando nas planícies costeiras cobertas 

por vegetação herbácea. 

Figura 12- Mapa de Restrição Legal a Ocupação do Solo, Mangaratiba, RJ. 

4.4 - Avaliações dos Indicadores Ambientais 

 

4.4.1 - Quantidade Hídrica 

 
A quantidade hídrica disponível para a faixa continental de Mangaratiba 

corresponde a 1,8 m³/s, ou seja, 155 mil m³/dia, referente a 50% da Q7,10. A 

bacia hidrográfica com maior vazão é a do Rio Ingaíba, com mais de 0,40 m³/s, 

representando mais de 22% de toda a vazão da área de estudo, e menor 

quantidade hídrica a região hidrográfica de Engenheiro Junqueira, com vazão 

menor que 0,05 m³/s (Tabela 4). Como as bacias não apresentam valores 

discrepantes de área, conforme ocorre no município de Angra dos Reis, as 

quatro maiores bacias da área de estudo concentram cerca de 65% da vazão.  
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Tabela 5 - Volume hídrico disponível de acordo com o indicador quantidade hídrica 

das regiões hidrográficas de Mangaratiba, RJ. 

Bacias hidrográficas Quantidade hídrica (m³/s) 
Quantidade hídrica 

(%) 

Rio Ingaíba 0,41 22,1 

Rio do Saco 0,27 15,0 

Rio Bagre 0,24 13,5 

Vila Muriqui 0,22 12,1 

Conceição de Jacareí 0,18 10,1 

Rio Saí 0,16 8,8 

Rio do Patrimônio 0,16 9,2 

Rio Grande 0,10 5,6 

Engenheiro Junqueira 0,04 2,7 

Total 1,78 100 

 

4.4.2 - Qualidade Hídrica 

 

De acordo com Censo Demográfico (IBGE, 2012), apenas 23% dos 

domicílios possui rede de esgoto ligado a rede geral, enquanto 54% utilizam a 

fossa séptica. O Sistema Nacional de Informação Sobre Saneamento (SNIS) 

considera que apenas 5% dos domicílios são atendidos por rede de esgoto 

(PMM, 2013). O Plano Municipal do Serviço Público de Abastecimento de Água 

e Esgotamento Sanitário afirma que não há rede de esgotamento sanitário, 

sendo que a pequena que existe não recebe manutenção ou corresponde à 

rede mista (PMM, 2013). Com bases nessas informações, considerou-se que 

maior parte do esgoto doméstico não é lançado diretamente no corpo hídrico. 

Desta forma, para calcular a população equivalente à qualidade de água, foi 

considerada a vazão de diluição 18 inferior a 50% da Q7,10, correspondendo, 

assim, a quantidade de água necessária para enquadrar o corpo receptor na 

classe 2 da Resolução do CONAMA 357/2005 após a eliminação 65% da DBO 

do efluente antes de alcançar o corpo hídrico, de acordo com a Tabela 1. 

Com isto com base no indicador de qualidade dos corpos hídricos a 

vazão disponível cai drasticamente, se comparado à quantidade hídrica, 

totalizando vazão menor que de 0,10 m³/s na área de estudo (Tabela 6).  
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Tabela 6 - Volume hídrico disponível de acordo com o indicador qualidade hídrica das regiões 

hidrográficas de Mangaratiba, RJ. 

Bacias hidrográficas Qualidade hídrica (L/s) Qualidade hídrica (%) 

Rio Ingaíba 23,1 22,1 

Rio do Saco 15,2 15,0 

Rio Bagre 13,6 13,5 

Vila Muriqui 12,3 12,1 

Conceição de Jacareí 10,2 10,1 

Rio do Patrimônio 9,3 9,2 

Rio Saí 8,9 8,80 

Rio Grande 5,7 5,6 

Engenheiro Junqueira 2,7 2,7 

Total 98,8 100 

 

4.4.3 - Demanda Hídrica 

 

Como demanda hídrica total da área de estudo considerou o período 

de pico de consumo quando acontecem os conflitos pelo uso da água. 

Geralmente, a demanda maior ocorre no verão, quando o fluxo de turistas é 

maior, coincidindo também com o período de chuvas na região, favorecendo 

uma maior disponibilidade hídrica. Porém, durante o inverno, as condições de 

demanda elevada também podem ocorrer em feriados ou nas férias de julho, 

aumentando assim o número de turistas, coincidindo com o período de 

estiagem e, consequentemente, com menor disponibilidade hídrica.  

Baseando-se em uma demanda hídrica de 250 litros/dia por habitante e 

400 litros/dia por turista e veranista, considerando a capacidade total de 

hospedagem ocupada, a demanda hídrica total na faixa continental de 

Mangaratiba é de aproximadamente 35 mil m³/dia, ou seja, 405 L/s, o que 

corresponde a uma demanda per capita de moradores aproximadamente a 

1.000 L/hab.dia.  

O maior consumo corresponde à população flutuante, com 26 mil m³/ 

dia, cerca de 65% do total. Enquanto a população residente consome 9 mil m³/ 

dia e representa 35% da demanda total. O consumo maior da população 

flutuante se deve ao fato de 60% dos domicílios de Mangaratiba ser de uso 

ocasional, possivelmente utilizado para fins de veraneio.  
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A distribuição espacial da demanda está diretamente relacionada à 

distribuição da população residente e flutuante: 92,7% da demanda estão 

localizadas nas regiões hidrográficas de Muriqui, Rio do Saco, Engenheiro 

Junqueira e Jacareí, onde residem cerca de 95% da população residente 

(Figura 13). Somente a região hidrográfica de Muriqui corresponde à metade 

da demanda do município onde residem por 40% da população. Em todas as 

regiões, predomina o consumo da população turística. 

Figura 13 - Mapa da Demanda Hídrica, Mangaratiba, RJ. 

 

4.4 Demanda Hídrica Futura 

 

Como já apresentado, apenas 29 km² da área de estudo não 

apresentam restrições legais para ocupação, o que corresponde a 8% do 

território de Mangaratiba.  

A densidade demográfica atual da faixa continental, considerando 

apenas as áreas urbanas delimitadas pelo mapa de uso e cobertura da terra, 

corresponde aproximadamente 2.985 hab./km².  
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Desta forma, considerou-se como demanda hídrica futura a densidade 

demográfica atual ocupando toda a área sem restrição legal á ocupação, que 

resultou em população próxima a 85 mil hab./km². 

 

4.5 - Balanço entre a Quantidade e Demanda Hídrica das Regiões 
Hidrográficas de Mangaratiba 
 

Considerando os valores de quantidade e demanda hídrica atual até 

aqui apresentados, o balanço hídrico, ou seja, a relação entre demanda e 

disponibilidade hídrica atual é inferior a 23% na faixa continental do município 

de Mangaratiba no período de alto consumo, ou seja, no pico da atividade 

turística. Com base nesse balanço, as regiões hidrográficas foram classificadas 

em cinco classes (Figura 14 e Tabela 7), de acordo com a classificação da 

disponibilidade hídrica da UNEP/ONU, descritas a seguir:  

1- Disponibilidade hídrica insuficiente – demanda hídrica atual 

representa quase a totalidade da quantidade hídrica, sendo que a 

disponibilidade per capita não ultrapassa os 1000 m³/.ano, caracterizando uma 

situação catastroficamente baixa segundo classificação da UNEP (2002). Nesta 

situação encontram-se a bacia hidrográfica do Rio do Saco, com 23% da 

demanda comprometido, a região hidrográfica de Muriqui, com 90% da 

disponibilidade hídrica comprometida, e a região de Engenheiro Junqueira 

totalmente comprometida, com demanda atual superior (>100%) a quantidade 

estimada. Devido à elevada concentração população, 83% da total, aliada a 

vazão insuficiente dos mananciais, essas regiões apresentem as situações 

mais críticas do município.  

2- Disponibilidade hídrica baixa – apesar da relação quantidade e 

demanda estar por volta de 25%, a disponibilidade per capita da região 

hidrográfica de Jacareí é de 1460 m³/ano, valor muito baixo segundo 

classificação da UNEP (2002), que fica entre 1.000 e 2000 m³/ano.  

3- Disponibilidade hídrica média – a demanda hídrica da bacia 

hidrográficas do Rio Saí corresponde a cerca de 8% da disponibilidade hídrica, 

porém a disponibilidade per capita corresponde a cerca de 7.000m³/ano, 
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considerada situação de nível médio segundo classificação UNEP (2002), que 

fica entre 5.000 e 10.000 m³/ano. 

4- Disponibilidade hídrica alta – devido a baixo número de habitantes, 

as regiões do Rio Grande e Rio do Patrimônio apresentam uma demanda muito 

abaixo da disponibilidade, representando menos de 5% da quantidade hídrica. 

Os valores de disponibilidade per capita estão entre 10.000 e 20.000 m³/ano, 

considerada uma situação de nível alto, segundo a classificação UNEP (2002).  

5- Disponibilidade hídrica muito alta – as bacias hidrográfica do Rio 

Ingaíba e do Rio Bagre apresenta os valores mais altos de disponibilidade per 

capita, variando entre 20.000 e 56.000 m³/ano, considerada uma situação de 

nível muito alto, segundo classificação UNEP (2002), que considera valores 

acima de 20.000 m³/ano. Este valor, aliado a baixo índice do número de 

habitantes, indicam que menos de 2% da disponibilidade é consumida nessas 

bacias. 

Tabela 7 - Demanda hídrica por disponibilidade e disponibilidade per capita das bacias 

hidrográficas do Município de Mangaratiba. 

Código 
Regiões 

hidrográficas 

Demanda/ 
Disponibilidade 

(%) 

Disponibilidade 
per capita (mil 
m³/hab.ano) 

Situação 

3 Rio Ingaíba 0,86 56,08 

Muito Alta 
4 Rio Bagre 1,57 20,46 

2 Rio Grande 3,99 19,61 

Alta 

5 
Rio do 

Patrimônio 
3,60 11,34 

8 Rio Saí 7,25 7,55 Média 

1 Jacareí 26,80 1,46 Muito baixa 

6 Rio do Saco 23,09 0,97 

Catastroficamente 
Baixa 

9 Vila Muriqui 93,60 0,50 

7 
Engenheiro 
Junqueira 

>100 0,20 
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Figura 14 - Mapa da disponibilidade hídrica per capita das regiões hidrográficas, Mangaratiba, 
RJ. 

 

4.6 – Classificação da Sustentabilidade Hídrica das Regiões 

Hidrográficas de Mangaratiba 

 

Considerando o cotejo entre os indicadores Pop.demanda, Pop.quantidade, 

Pop.qualidade e Pop.futura, verifica-se que a maior população equivalente, na faixa 

continental do município de Mangaratiba, corresponde à disponibilidade hídrica, 

representando total de 155 mil habitantes, sendo o valor menos limitante à 

sustentabilidade hídrica da região. Por outro lado, a qualidade hídrica, 

equivalente à 8,6 mil habitantes, apresenta um valor abaixo da demanda atual 

(35 mil habitantes), correspondendo, assim, ao indicador mais limitante da 

sustentabilidade hídrica das regiões hidrográficas. Enquanto, a demanda 

hídrica futura pode valor de 84,5 mil habitantes, equivalendo a 50% da 

disponibilidade hídrica.  

Por fim, as regiões hidrográficas foram classificadas como regiões 

exportadoras hídricas, importadoras hídricas e com situação crítica atual em 
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relação à sustentabilidade hídrica (Figura 15 e Tabela 8) de acordo com os 

quatro indicadores avaliados. Abaixo está descrita a classificação das regiões 

hidrográficas  

1. Regiões hidrográficas exportadoras – A Pop.quantidade supera a 

Pop.futura, apresentando superávit hídrico, podendo, assim, abastecer a 

população futura residente nestas regiões, bem como a das regiões vizinhas.  

1.1. As regiões do Rio Ingaíba, Rio do Patrimônio e Jacareí, juntas 

apresentam 42% da Pop.quantidade e apenas 13,4% da Pop.demanda. O superávit 

entre Pop.quantidade e Pop.futura é cerca de 60%, chegando entorno de 47 mil 

habitantes, o que expressa à capacidade de abastecimento de água das 

regiões vizinhas.   

1.2. As bacias do Rio do Saco, Rio Grande e Rio Saí, também 

apresentam superávit hídrico futuro, cerca de 30% do total, chegando a 

superávit de aproximadamente 26 mil habitantes, expressando também a 

capacidade de abastecimento de água as regiões vizinhas.  

2. Regiões hidrográficas importadoras – A Pop.quantidade é próxima ao 

valor da Pop.futura, podendo caracterizar um déficit hídrico futuro, necessitando 

importar água para sustentar a população residente e flutuante. Nesta classe 

se encontram as regiões hidrográficas do Rio Bagre e Muriqui. Apesar da 

demanda atual da região hidrográfica do Rio Bagre ser de apenas 1% do total, 

sendo de apenas 380 moradores, existem muitas áreas sem restrição a 

ocupação, o que indica uma possibilidade de crescimento para até cerca de 16 

mil habitantes, o que comprometeria a sua disponibilidade hídrica futura.  

3. Regiões hidrográficas críticas – A Pop.demanda já ultrapassa 

Pop.quantidade, indicando um déficit hídrico atual. A região hidrográfica de 

Engenheiro Junqueira se encontra nesta classe, tendo sua demanda atual 

maior do que a disponibilidade hídrica. Para o abastecimento eficiente desta 

região, há necessidade da captação de água em bacias vizinhas.  
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Tabela 8- Sustentabilidade hídrica, expressa em população equivalente, das regiões 

hidrográficas, Mangaratiba, RJ. 

 
 

A bacia do Rio Grande é a única bacia que apresenta superávit entre 

Pop.qualidade e Pop.futura, devido à reduzida área que pode ser ocupada 

legalmente, já que é maior parte do seu território é protegido pelo Parque 

Estadual do Cunhambebe, impedindo o crescimento urbano. Já nas outras 

regiões, a Pop.qualidade é consideravelmente menor do que a Pop.futura, indicando 

um problema de qualidade de água. Porém, em algumas regiões, o cenário é 

ainda mais alarmante, pois a Pop.qualidade está abaixo também da Pop.Demanda, 

como acontece nas regiões de Jacareí, Saco, Muriqui e Engenheiro Junqueira, 

indicando que atualmente possivelmente já apresenta a qualidade da água 

comprometida, necessitando urgentemente de cuidados especiais no 

tratamento de água. 
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Figura 15 – Mapa com a Classificação das regiões hidrográficas segundo a capacidade de 
suporte hídrico. 
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5 – CONCLUSÕES 

 

O presente estudo visa facilitar o entendimento da sustentabilidade 

hídrica no município de Mangaratiba, tendo como parâmetros a demanda atual 

e futura, além da quantidade e qualidade hídrica da região.  

A quantidade hídrica per capita de acordo com 50% Q7,10 é de 4,5 m³ 

hab./dia, enquanto a demanda hídrica total é de aproximadamente 35 mil 

m³/dia, correspondendo à cerca 1 m³/hab.dia, considerando situação de pico de 

consumo pela população residente e flutuante. Deste total, a população 

residente consume 35% da demanda, enquanto 65% restantes correspondem 

à população flutuante, não sendo consideradas atividades econômicas, já que 

ainda não estão disponíveis as informações sobre o consumo do único 

empreendimento de grande porte localizado na área de estudo.  

O balanço entre a demanda e a disponibilidade hídricas mostrou um 

superávit hídrico de 23%. No entanto, as regiões hidrográficas de Muriqui e 

Engenheiro Junqueira, a bacia hidrográfica do Rio do Saco apresentam 

disponibilidade hídrica per capita crítica, menos de 1.000 m³/dia, de acordo 

com a classificação da UNEP (2002), enquanto a região hidrográfica do Rio 

Ingaíba apresentou a melhor situação do balanço, com consumo inferior a 1% 

da disponibilidade hídrica e disponibilidade hídrica per capita acima de 56.000 

m³/dia. 

Foi avaliada também a sustentabilidade hídrica das regiões 

hidrográficas, na qual foi verificada que o fator menos limitante é a quantidade 

de água, correspondendo a uma população equivalente a 155 mil habitantes. A 

qualidade hídrica apresenta população equivalente de cerca de 8,5 mil 

habitantes, sendo o fator mais limitante.  

Com base nesses indicadores, as regiões hidrográficas foram 

classificadas como exportadoras ou importadoras hídricas. Foram 

consideradas exportadoras as regiões do Rio Ingaíba, Rio do Patrimônio, 

Jacareí, Rio do Saco, Rio Grande e Rio Saí e, como importadoras hídricas, as 

regiões do Rio Bagre, Muriqui e Engenheiro Junqueira.  
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Considerando a qualidade hídrica, somente a região do Rio Grande, 

apresentou valores mais alto do que a demanda futura, devido a grande parte 

do seu território estar incluído no Parque Estadual do Cunhambebe. Já as 

regiões de Jacareí, Rio do Saco, Muriqui e, principalmente, Engenheiro 

Junqueira, apresentaram valores de qualidade hídrica menor do que a 

demanda atual, indicando baixa qualidade na água dessas regiões. Essas 

regiões precisam ter uma atenção maior pelos tomadores de decisões, já que 

indicam a possibilidade de alta concentração de DBO, o que pode acarretar em 

malefícios para a população local. 

Apesar dos valores apresentados, vale ressaltar que nesse estudo, a 

regionalização foi feita por simplificação, e apenas a área de drenagem foi 

utilizada como variável independente, o que não descarta a necessidade outras 

variáveis, tais como: a precipitação, a densidade de drenagem e a declividade. 

.Vale destacar também que este trabalho é feito a partir de um sistema 

fechado, sendo limitado, não traduzindo a complexidade apresentada pela 

sociedade e natureza. Para validação desses dados e, posterior tomada de 

decisão no planejamento hídrico, é pertinente à ida a campo, visando aferir os 

dados de vazão das bacias e de DBO dos corpos hídricos, além dos dados de 

demanda hídrica. 
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