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APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento refere-se ao Produto 4: Análise Crítica e Complementar do 

Diagnóstico Técnico e Operacional dos Sistemas de Drenagem Urbana e de Manejo de 

Resíduos Sólidos do Plano Municipal de Saneamento Básico, elaborado pela empresa 

AMPLA Consultoria, vencedora do certame licitatório, conforme Contrato de Prestação de 

Serviço No 30/2019 firmado entre a empresa e o município de Niterói. 

 

Visando facilitar a análise dos documentos o Produto 4 está sendo apresentado em dois 

volumes, sendo o Volume A o Diagnóstico Técnico e Operacional do Sistema de Drenagem 

Urbana e Manejo de Águas Pluviais e o Volume B o Diagnóstico Técnico e Operacional do 

Sistema de Manejo de Resíduos Sólidos. O presente relatório corresponde ao Volume A – 

Diagnóstico Técnico e Operacional do Sistema de Drenagem Urbana de Niterói.  

 

Esta etapa da elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Niterói compreendeu 

uma análise crítica das tipologias de estruturas existentes e serviços ligados à operação e 

manutenção dos serviços de drenagem, mostrando-se a estrutura organizacional e 

administrativo-financeira disponível para a prestação dos serviços no Município, bem como 

com apresentação de informações das principais bacias hidrográficas que compõe o território 

e de indicadores do SNIS/Ministério das Cidades e outros dados obtidos de diagnósticos e 

estudos já produzidos pelo município. 

 

O diagnóstico do sistema de drenagem urbana e manejo de águas pluviais foi elaborado com 

informações coletadas em campo, quando realizada a visita técnica ao município e 

acompanhamento dos serviços executados. Ainda, buscou-se junto à principal Secretaria 

Municipal prestadora dos serviços e outras relacionadas ao tema da drenagem urbana a 

coletânea de informações técnicas e operacionais pertinentes ao sistema que deram origem 

a este relatório. 

As visitas técnicas operacionais do sistema de drenagem urbana ocorreram no início do mês 

de junho de 2019, quando engenheiros da consultoria contratada estiveram no município de 

Niterói, e acompanhados de técnicos das secretarias pertinentes, percorreram unidades do 

sistema bem como acompanharam a execução dos serviços. 
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1. ANÁLISE DO ARCABOUÇO LEGAL DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E 

MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

 

O presente estudo inicialmente tem como finalidade fazer a investigação e a colação da 

legislação do Município de Niterói, com a Constituição Federal de 1988, Legislações 

Infraconstitucionais, Estaduais do Rio de Janeiro, concernentes ao Meio Ambiente e 

Saneamento básico em toda sua extensão municipal. 

 

Assim, considerando que a legislação ambiental prevê uma série de requisitos e 

especificações técnicas, para melhor esboçarmos o presente trabalho e descrever uma 

conjuntura no âmbito do Município, faz-se necessário discorrer brevemente sobre a normativa 

vigente no ordenamento jurídico concernente à proteção e à preservação do meio ambiente, 

bem como às políticas ambientais, nas três esferas administrativas da Federação (União, 

Estados e Distrito Federal e Municípios). 

 

 

 ANÁLISE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

Os recursos ambientais ao longo dos tempos foram explorados pelo homem de forma 

desordenada, tornando o Meio Ambiente fonte de grande preocupação. A Carta Magna 

Federal representa um marco na legislação ambiental brasileira, sendo a primeira a tratar 

ostensivamente da questão ambiental, trazendo mecanismos para sua proteção e controle, 

sendo apontada por alguns como “Constituição Verde”, pois é a responsável pela elevação 

do meio ambiente à categoria dos bens protegidos pelo ordenamento jurídico. 

 

A Constituição de 1988 trouxe dispositivos que ressaltam a importância do serviço de 

saneamento básico, tais como a competência exclusiva da União para instituir diretrizes para 

o saneamento básico e promover planos de desenvolvimento social, vejamos:  

“Art. 21. Compete à união: IX - elaborar e executar planos nacionais e regionais 
de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social; XX - 
instituir diretrizes para  

o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e 
transportes urbanos; (...)” 

Ainda com relação aos dispositivos de proteção instituídos pela Carta Magna podemos 

destacar a competência comum dos entes federativos para promover a melhoria das 

condições de saneamento básico, previsto no artigo 23, incisos VI e IX, a corroborar: 

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios: VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em 
qualquer de suas formas; IX - promover programas de construção de moradias 
e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico; (...)” 

Para se assegurar esse direito, o Poder Público através de todos os entes políticos, tem a 

incumbência de preservar e controlar a poluição em todas as suas formas. Sendo reconhecida 

pela Constituição Federal de 1988 a autonomia dos Municípios para legislarem sobre matérias 

de interesse local. Tal prerrogativa decorre do disposto no art. 30, inciso I, da Carta Magna 

Federal, assim redigido: 

“Art. 30. Compete aos Municípios: I - legislar sobre assuntos de interesse local; 
(…)” 

Através dessa prerrogativa, foi conferida aos municípios a competência e a legitimidade para 

editarem normas de abrangência específica nas suas respectivas extensões territoriais. 

Importante ressaltar, também, que Constituição Federal de 1988 regularizou a matéria 

ambiental, bem como concebeu o direito ao meio ambiente sadio como um direito fundamental 

do indivíduo, instituindo a proteção do meio ambiente como princípio da ordem econômica, 

no art. 170. 

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 
na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os 
ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: VI - defesa do 
meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o 
impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração 
e prestação; (...)” 

Assim, podemos firmar que conforme preconizado por nossa Constituição o serviço público 

de saneamento básico deve ser impreterivelmente disponibilizado pelo Estado a todos os 

brasileiros, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. 
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Desta forma, cabe ao poder público e a coletividade preservar o Meio Ambiente, conforme 

muito bem preconizado nos termos do artigo 225, da Constituição Federal de 1988, in verbis: 

“Art. 225. 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. § 1º Para assegurar a efetividade desse direito, 
incumbe ao Poder Público: - preservar e restaurar os processos ecológicos 
essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; - 
preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e 
fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material 
genético; - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e 
seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a 
supressão permitidas somente através de lei,  vedada qualquer utilização que 
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; exigir, 
na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora 
de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 
ambiental, a que se dará publicidade; - controlar a produção, a comercialização 
e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a 
vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; - promover a educação ambiental 
em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação 
do meio ambiente; - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as 
práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção 
de espécies ou submetam os animais a crueldade. § 2º Aquele que explorar 
recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de 
acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma 
da lei. § 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 
administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 
causados.§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do 
Mar, o Pantanal Mato- Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, 
e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem 
a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos 
naturais. § 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos 
Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas 
naturais.§ 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua 
localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.” 

 

Diante do exposto, resta cristalino que a preservação do Meio Ambiente é de natureza 

constitucional, cabendo não só ao Poder Público, mas também à coletividade, fiscalizar e 

fazer valer os preceitos previstos na Carta Magna Federal. 

 

Conclui-se, portanto, que a preocupação de preservar e proteger o Meio Ambiente não é de 

hoje, pois está há muito tempo presente no nosso ordenamento jurídico, cabendo a cada 

unidade e esfera da federação “fazer a sua parte”, dentro do exercício de suas respectivas 

competências. 

 

 

 ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO FEDERAL INFRACONSTITUCIONAL  

 

Feitas as considerações com relação ao previsto na Constituição Federal consoante às 

questões ambientais, satisfaz apresentar nesse momento a legislação infraconstitucional 

sobre o referido assunto, em destaque aquelas que objetivaram o presente estudo. 

 

É consabido que o saneamento básico é o conjunto de medidas que visa preservar ou 

modificar as condições do meio ambiente com a finalidade de prevenir doenças e promover 

a saúde, buscando melhorar a qualidade de vida da população, à produtividade do indivíduo 

e facilitar a atividade econômica. 

 

No Brasil, o saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição conforme já 

narrado anteriormente, e definido pela Lei nº. 11.445/2007, considerada o marco regulatório 

do saneamento básico. 

 

Com o advento da Lei 11.445/2007, atualizou-se no âmbito legislativo, a política pública de 

saneamento básico brasileiro, dentre as principais características da referida legislação 

destaca-se a definição sobre os serviços que integram o conceito de saneamento básico, de 

acordo com o art. 3º da Lei nº 11.445/2007, tais serviços consistem em abastecimento de 

água, o esgotamento sanitário, o manejo de resíduos sólidos e o manejo de águas pluviais 

(alterações trazidas pela lei nº 13.308/2016). 

 

Em menção, ainda, no artigo 3º, da Lei nº 11.445, de 2007, esse apresenta em seus incisos 

algumas definições que já demonstram o intuito da lei em universalizar os serviços e atender 

da melhor maneira possível às populações e localidades de baixa renda, tais como os 

conceitos de: gestão associada; universalização; controle social; e subsídios. 
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Outra importante mudança trazida pela Lei 11.445/2007 é com relação ao prazo para 

formulação de plano de saneamento básico sendo que a partir de 31 de dezembro de 2019, 

somente estarão aptos a receber recursos para saneamento da União e de entidades da 

administração pública federal, aqueles municípios que tiverem, dentre outros requisitos, 

elaborado os seus respectivos Planos Municipais de Saneamento Básico (art. 1º do Decreto 

Federal nº 9.254, de 21 de março de 2017, que prorrogou o prazo fixado no § 2º do art. 26 do 

Decreto Federal nº 7.217/10).  

 

Busca-se, com essa mudança, tornar-se um referencial para a obtenção do financiamento 

e valorizar o bom uso dos recursos públicos, através do planejamento e controle social. Sem 

dúvida nenhuma uma das maiores inovações desse Diploma Legal e do Decreto que a 

regulamentou, consiste na obrigação dos titulares dos serviços, no caso os Municípios, 

elaborarem os seus respectivos Planos de Saneamento Básico (art. 9o, inciso I, da Lei nº 

11.445/2007). 

 

O Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB é um instrumento de planejamento que 

auxilia os municípios a identificar os problemas do setor, diagnosticar demandas de expansão 

e melhoria dos serviços, estudar alternativas de solução, bem como estabelecer e equacionar 

objetivos, metas e investimentos necessários, com vistas a universalizar o acesso da 

população ao saneamento básico.  

 

No que diz respeito ao planejamento do PMSB, esse deve ser elaborado com base em 

estudos fornecidos pelos prestadores de cada serviço (artigo 19,§ 1o). A elaboração deve 

contar com participação da sociedade (artigo 3º, inciso IV, e artigo 11, § 2o, inciso V), para 

tanto é necessária ampla divulgação das propostas dos planos e dos estudos que as 

fundamentem, inclusive com a realização de audiências ou consultas públicas (artigo 19, § 

5º).  

Com relação à revisão do PMSB esse deve ser revisto periodicamente, em prazo não superior 

a 4 (quatro) anos e anteriormente à elaboração do Plano Plurianual (artigo 19, § 4º).  

 

No que tange os contratos de concessão dos serviços públicos de saneamento, deve ser 

observado o conteúdo dos planos (artigo 11, inciso I), bem como se utilizar desse para balizar 

as estratégias de investimentos e os projetos relativos ao contrato (artigo 11, §1o). O plano 

contemplará, no mínimo, o diagnóstico da situação do saneamento básico em sua área de 

abrangência; os objetivos e metas de curto, médio e longo prazos, que levarão à 

universalização dos serviços; quais são os programas, projetos e ações indispensáveis ao 

atendimento dos objetivos; atitudes que deverão ser adotadas em casos de emergências ou 

contingências; e procedimentos para avaliação e monitoramento dos trabalhos realizados 

durante a execução do plano, tudo conforme exige o artigo 19, e seus incisos, da Lei 

11.445/2007. 

 

Ainda, deve o plano discorrer sobre o financiamento de suas ações, indicando as possíveis 

fontes de financiamento (artigo 19, inciso III). 

 

Além do planejamento, a Lei nº 11.445/2007 também criou mecanismos de controle social, 

inserindo representantes da sociedade civil, dos prestadores dos serviços e do próprio Poder 

Público em órgãos colegiados, tendo como objetivo, dentre outros, o cumprimento e o 

acompanhamento das metas estabelecidas no respectivo Plano de Saneamento Básico. 

 

A necessidade de agência reguladora para exercer a normatização dos serviços de 

saneamento também constitui importante inovação trazida pela Lei Federal em exame (art. 

21 e seguintes). É dever da entidade reguladora e fiscalizadora dos serviços a verificação do 

cumprimento dos planos de saneamento por parte dos seus prestadores (artigo 20, parágrafo 

único). 

 

Veja-se que a atividade regulatória é competência do titular do serviço, que pode proceder 

sua delegação, porém, não obstante quem seja o ente regulador, deverá editar normas 

relativas às dimensões técnica, econômica e social de prestação dos serviços (artigo 23, da 

Lei 11.445/2007), abrangendo, entre outros aspectos, as metas progressivas de expansão e 

de qualidade dos serviços e os respectivos prazos (inciso III); e subsídios tarifários e não 
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tarifários (inciso IX).  

 

A presente legislação assegura aos usuários de serviços púbicos de saneamento básico 

amplo acesso sobre os serviços fornecidos, direitos e deveres, acessos ao manual do usuário 

elaborado pelo prestador de serviços, bem como acesso ao relatório periódico sobre a 

qualidade da prestação dos serviços (art. 27, inciso I, II, III e IV, da Lei 11.445/2007). 

 

O serviço público de saneamento terá a sustentabilidade econômico-financeira assegurada, 

sempre que possível, mediante remuneração pela cobrança dos serviços de abastecimento 

de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e 

drenagem e manejo das águas pluviais (art. 29, inciso I, II, III, da Lei 11.445/2007). No tocante 

aos reajustes das tarifas, essas poderão ser realizadas observando-se o intervalo mínimo de 

12 (doze) meses, de acordo com as normas legais, regulamentares e contratuais (art. 37, da 

Lei 11.445/2007). 

 

Sem dúvidas o maior desafio do aludido diploma legal é o acesso de todos os brasileiros ao 

saneamento básico, ou seja, a globalização do atendimento, com o consistente propósito de 

estabelecer os marcos referenciais às três esferas da federação com vistas a universalizar o 

acesso, com uma prestação racionalizada e preocupada com o meio ambiente. 

 

Ainda nesse contexto, quanto à legislação infraconstitucional, em 31 de agosto de 1981, foi 

publicada a Lei nº 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, que tem 

como objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, 

visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses 

da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana (art. 2º, da Lei 6.938/81), 

bem como, segundo a qual há que se assegurar a “manutenção do equilíbrio ecológico, 

considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente 

assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo”, nos termos do art. 2º, inciso I, da 

referida norma.  

 

A Lei nº 9.605/98, na sua qualidade de norma infraconstitucional, merece ser destacada, visto 

que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades 

lesivas ao meio ambiente. 

 

Merece também destaque a Lei 9.433/97, que instituiu a Política Nacional de Recursos 

Hídricos, e regulamentou o inciso XIX, do artigo 21, da Constituição Federal de 1988, 

determinando que a união deve instituir um sistema de gerenciamento de recursos hídricos, 

bem como definir critérios de outorga de seu uso. 

 

Considerando que no Brasil a maioria das cidades sofre com problemas de alagamentos, 

muito deles causados pela falta de um sistema de drenagem urbana eficiente, a legislação 

federal, mais uma vez preocupada com o bem estar social, sancionou a Lei nº 13.308/2016, 

que por sua vez também fez alterações na Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, 

estabelecendo diretrizes nacionais para o saneamento básico, determinando a manutenção 

preventiva das redes de drenagem pluvial. 

 

A aludida legislação trouxe mudanças no que concerne aos princípios fundamentais de 

acesso ao Serviço básico, trazendo em especial mudança à disponibilidade e integralidade 

de serviços de drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das 

respectivas redes (artigo2º, inciso IV, da Lei nº 13.308/2016).  

 

Outra alteração trazida na Lei nº 13.308/2016 foi a definição de drenagem urbana, sendo 

considerada o conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de drenagem 

urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de 

vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas 

urbanas (artigo 3º, inciso I, alínea “d”, da Lei nº 13.308/2016). 

 

Entre as alterações trazidas pela lei nº 13.308/2016, podemos destacar a mudança do artigo 

52 da Lei 11.445/2007, que trouxe nova redação no tocante ao Plano Nacional de Saneamento 
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básico que deverá abranger abastecimento de água, o esgotamento sanitário, o manejo de 

resíduos sólidos e o manejo de águas pluviais. 

 

 

 ANÁLISE DE LEGISLAÇÕES FEDERAIS ESPARSAS 

 

Não se pode deixar de citar a Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009, que instituiu a 

Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC. Essa Lei trouxe no seu bojo mecanismos 

dedicados à redução de gases poluentes e à contenção do efeito estufa, impactando 

positivamente nas políticas ambientais. 

 

A Lei nº 6.938/1981 foi responsável pela criação do Conselho Nacional do Meio Ambiente - 

CONAMA, órgão colegiado brasileiro responsável pela adoção de medidas de natureza 

consultiva e deliberativa acerca do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, um 

modelo descentralizado de gestão ambiental, criando uma rede articulada de organizações 

nos diferentes âmbitos da federação, constituído pelos órgãos e entidades na União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios responsáveis pela proteção ambiental.  

 

Constituem parte do arcabouço jurídico federal, outrossim, a Lei 10.257/2001, que instituiu o 

Estatuto das cidades, regulamentando os artigos 182 e 183 da Constituição de 1988; Lei 

Federal nº 9795, de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre a educação ambiental, institui a 

Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências; Lei nº 12651, de 25 de 

maio de 2012, que instituiu o Código Florestal Brasileiro. 

 

Outra respeitável lei que merece destaque na legislação infraconstitucional é  a Lei nº 

8.666/1993 que regulou o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, e estatuiu  diretrizes 

para licitações e contratos da Administração Pública e deu outras providências. A legislação 

em ênfase trouxe em seu bojo preceitos legais pertinentes ao procedimento licitatório 

obrigatório e anterior a aquisição de bens ou serviço por parte do poder público. Importante 

destacar aqui que há casos em que a legislação prevê a dispensa ou a inexigibilidade de 

licitação (§2º, do artigo 54 da Lei nº 8.666/1993). Essa inviabilidade pode ser tanto pela 

exclusividade do objeto a ser contratado, como pela falta de empresas concorrentes (art. 25, 

da Lei nº 8.666/1993). 

 

Estão subordinados à Lei nº 8.666/1993, os órgãos da administração direta, os fundos 

especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de 

economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios (Parágrafo único, do artigo 1ª, da Lei 8.666/1993). 

  

Com relação aos contratos administrativos, esses devem obedecer às normas de direito 

público sendo- lhes imprescindíveis cláusulas que estabeleçam o objeto e seus elementos 

característicos, o fornecimento e a forma de execução, valores, prazos, forma de pagamento, 

crédito pelo qual correrá a despesa, garantias para assegurar a efetivação, direitos e 

obrigações das partes, bem como aplicação de penalidade, se necessário. O contrato deverá 

mencionar, igualmente, os casos de rescisão, o reconhecimento dos direitos da Administração 

e demais requisitos elencados no artigo 55 e incisos da Lei nº 8.666/1993, sendo-lhes 

aplicados os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

 

Os contratos necessitam determinar com clareza e precisão as condições para sua execução, 

exteriorizadas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das 

partes, devendo estar vinculados com as condições da licitação (§ 2º, do artigo 55, da Lei nº 

8.666/1993). 

 

Com relação à celebração do contrato pela Administração Pública com pessoas físicas ou 

jurídicas domiciliadas fora do país, deverá constar imperiosamente cláusula que declare 

competente o foro da sede da Administração para dirimir qualquer questão contratual (art. 55, 

§ 2º, da Lei 8.666/1993), exceto nos casos da exceção do art. 32, §6º, da Lei nº 8.666/1993. 

 

No que diz respeito à inexecução total ou parcial do contrato a legislação em vigor (Lei nº 

8.666/1993) prevê a rescisão, bem como a aplicação das penalidades previstas no contrato 
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(art. 77, da Lei nº 8.666/1993). As causas que geram anulação contratual estão dispostas no 

artigo 78 e incisos seguintes da Lei nº 8.666/1993, podendo ocorrer em razão de ato unilateral 

e escrito da Administração, de forma amigável ou ainda entabulado entre as partes e por ação 

judicial, nos termos do artigo 79, incisos I, II, III, da Lei nº 8.666/1993).  

 

Com efeito, observa-se que no âmbito federal existem diversos instrumentos legislativos 

direcionados à proteção do meio ambiente, sem prejuízo de que os demais entes federados 

(estados, municípios e Distrito Federal), compulsoriamente ou não, elaborem as suas 

políticas ambientais próprias, através de planejamento específico e da edição de normas de 

abrangência local. 

 

 

 LEGISLAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  

 

O Estado do Rio de Janeiro, exercendo seus privilégios quanto ente federado, publicou 

legislações específicas visando executar instrumentos de preservação ambiental no âmbito 

do seu território. 

 

Visando a proteção do Meio Ambiente e antes mesmo do Estado sancionar própria 

Constituição Estadual, em 03 de outubro de 1988, foi publicada a Lei nº 1.356, que 

normatizou os procedimentos vinculados à elaboração, análise e aprovação dos estudos de 

impacto ambiental. Tal legislação formalizou a indispensabilidade da elaboração de Estudos 

de Impacto Ambiental e do respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, em casos de 

instalações e/ou atividades de oleodutos, gasodutos, minerodutos e emissários submarinos 

de esgotos sanitários ou industriais; (art. 1º,, inciso V, da Lei nº 1.356/1988). 

 

Já com a promulgação da Constituição Estadual do Rio de Janeiro (CERJ), em 5 de outubro 

de 1989, o artigo 8º, da carta magna Estadual prevê o dever do Estado de garantir as funções 

sociais, assegurando qualidade de vida e garantindo à todos, além de acesso à saúde, 

educação, moradia, transporte, o acesso ao saneamento básico. 

Dentro das garantias acima descritas, a Carta Magna Estadual exterioriza a competência do 

Estado, União e Municípios como curadores do Meio Ambiente, sendo obrigação dos entes 

da federação combater a poluição, assim como promover programas de construção de 

moradias e assegurar a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico (art. 

73, inciso IX, da CERJ). 

 

Em relação à política urbana, fruto e objeto da presente análise, esta cumpre atender ao 

pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade com vistas a garantir e melhorar a 

qualidade de vida de seus habitantes (art. 229, caput, da CERJ). A função social é direito de 

todo cidadão, conforme já mencionado alhures, dentre elas destacamos o direito ao 

saneamento básico, abastecimento, água potável, coleta de lixo, drenagem das vias de 

circulação (art. 229, §1º, da CERJ). O direito de construção deverá ser submetido aos 

Municípios, obedecendo à Lei orgânica municipal e ao plano diretor (art. 229, §3º, da CERJ).  

 

No tocante ao direito de moradia, garantia fundamental prevista na Carta Magna Federal, 

bem como na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, incumbe ao Estado e aos Municípios 

a promoção e execução de programas de construção de moradias populares e a garantia de 

condições habitacionais e infraestrutura urbana, em especial as de saneamento básico, 

escola pública, posto de saúde e transporte (art. 329, da CERJ). 

 

A Constituição Estadual trouxe também em seu arcabouço legal informações significativas 

relacionadas à forma de lançamentos finais de esgotos sanitários (sistemas públicos e 

particulares), que deverão ser antecedidos de tratamento primário completo, de acordo com 

a legislação em vigor (art. 277, caput, da CERJ). O aludido artigo foi regido pela Lei nº 

2.661/1996, no qual estabeleceu a exigência de níveis mínimos de tratamento de esgotos 

sanitários, antes de seu lançamento em corpos d’água. Define-se como tratamento primário 

a separação e a remoção de sólidos em suspensão, tanto sedimentáveis, quanto flutuantes, 

seguida de seu processamento e disposição adequada. 
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No mesmo sentido, é vedada a implantação de sistemas de coleta conjunta de águas pluviais 

e esgotos domésticos ou industriais. (§ 1º, do art. 277, da CERJ), bem como é absolutamente 

proibida a criação de aterros sanitários à margem de rios, lagos, lagoas, manguezais e 

mananciais (§ 2º, do art. 277, da CERJ). 

 

O Governo do Estado do Rio de Janeiro, preocupado com a proteção ao Meio Ambiente, em 

17 de setembro de 1997, promulgou a Lei nº 2.794, que regularizou sobre aterros sanitários 

ficando a cargo do Poder Executivo a criação de Grupo de Trabalho com o intuito de 

implementar as mudanças dos aterros sanitários, atualmente existentes para áreas situadas 

à distância de, no mínimo, 15 (quinze) quilômetros da cabeceira das pistas dos aeroportos 

em todo o Estado do Rio de Janeiro (art. 1º, da Lei nº 2.794/1997). 

 

Ante todo o exposto, verifica-se que na análise da legislação Estadual o Estado do Rio de 

Janeiro está em conformidade com a Política de Proteção ambiental, resguardados tanto pela 

Constituição Federal de 1988, quanto na própria Constituição Estadual do Rio de Janeiro, e, 

em especial consonância com a legislação federal 11.445/2007, considerada o marco 

regulatório do saneamento básico.  

 

A evolução urbana no Brasil tem gerado influência significativa nos recursos hídricos. Para 

controle desse impacto, é necessário desenvolver políticas públicas planejando o 

desenvolvimento aliado com as condições ambientais das cidades. O gerenciamento da 

drenagem urbana é realizado por meio dos chamados Planos Diretores de Urbanização ou 

de Uso do Solo Urbano. 

 

Com base nisso, o Governo Estadual do Rio de Janeiro sancionou no dia 11 de janeiro de 

1983 a Lei nº 650, que consolidou a Política Estadual de defesa e proteção das bacias fluviais 

e lacustres, bem como a manutenção dos mananciais hídricos. O objetivo da lei é, a proteção 

lagos e cursos d’água, bem como das terras marginais às coleções de água do domínio 

estadual, tendo por finalidade o estabelecimento de normas de proteção, conservação e 

fiscalização dos lagos, estuários, canais e cursos d’água sob jurisdição estadual, visando à 

preservação do ecossistema e da utilização racional dos recursos naturais do Estado (art. 2º, 

da Lei 650/1983). Tais objetivos caracterizam o conjunto de orientações administrativas e 

técnicas destinadas a fixar a ação governamental sobre as interferências dos diversos 

processamentos urbanos e rurais de ocupação da terra;  no controle de erosão e do 

transporte de sólidos nos cursos de água, lagoas e suas bacias, estuários e águas costeiras 

intervenientes;  a conservação dos rios, canais, galerias, lagos e lagoas e seus estuários;  na 

política de conservação da água na natureza, envolvendo a proteção dos mananciais de água 

superficial e de água subterrânea (art. 4º, incisos I, II, III e IV, da Lei 650/1983). 

 

São instrumentos de controle do sistema de proteção dos lagos e cursos d’água o projeto de 

realinhamento de Rio, de orla de lago e a faixa marginal de proteção (art.3º, da Lei nº 

650/1983).  

 

Outra importante medida adotada pelo governo estadual foi a Lei nº 5.101, de 04 de outubro 

de 2007, que concebeu o Instituto Estadual do Ambiente – INEA, visando uma melhor 

eficiência na execução das políticas Estaduais com relação Meio Ambiente, recursos hídricos 

e florestais, ficando submetido (INEA) ao regime autárquico especial vinculado à Secretaria 

de Estado do Ambiente. Mencionada lei teve alterações efetuadas pela Lei 7.511, de 10 de 

janeiro de 2017. 

 

No que diz respeito ao combate à poluição e à preservação do meio ambiente merece realce 

o Plano Diretor do Estado do Rio de Janeiro, que foi decretado pela Lei 5.192/2008. O Plano 

Diretor de que trata o caput deste artigo deverá ser elaborado, pelo Governo do Estado, 

através de entidade coordenadora, constituindo, inclusive, uma Comissão que inclua, 

obrigatoriamente, representantes de todos os municípios que integram a Região 

Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro (Parágrafo único, da Lei 5.192/2008).  

 

Importante ressaltar, no tocante ao plano diretor, esse necessitará dispor de projeções de 

crescimento populacional, identificação e o incremento das demandas por investimentos e 
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serviços para uma década, proposição de políticas e instruções que orientem a viabilização 

do atendimento às mesmas (art. 2º, da lei nº 5.192/2008). 

 

Outro importante aspecto que deverá tratado no Plano Diretor Estadual é pertinente às 

questões ambientais; de uso do solo; saneamento ambiental, estando incluso a captação, 

tratamento, transporte e distribuição de água, coleta, tratamento e disposição final de esgoto 

sanitário e resíduos sólidos; drenagem (macro e meso); urbanização, recursos hídricos, 

dentre outros. (art. 3º, incisos de I ao XIII, da Lei nº 5.192/2008). 

 

O Estado Fluminense, com ênfase na Política Pública de Recursos Hídricos, aprovou em 20 

de setembro de 2002, a Lei 3.970, destinada a estabelecer medidas a serem adotadas na 

prevenção e combate às inundações, sendo dever do Estado promover campanhas que 

promovam esclarecimentos quanto ao lixo, por ser umas das causas das inundações e que 

consequentemente geram problemas de caráter sanitários e epidemiológicos.  

 

Referidas campanhas devem desencorajar o comportamento de jogar lixos nas ruas e de não 

acumular entulho nas margens dos córregos e rios ou próximo a bueiros (Art. 1º, da Lei nº 

3.970/2002). É dever do Governo do Estado, juntamente com o apoio das repartições 

estatais, implementar nas escolas e universidades, a semana de combate às inundações (art. 

2ª e Parágrafo único da Lei nº 3.970/2002).  

 

Em igual teor, o artigo 3º, da Legislação em comento informa que o Governo do Estado 

poderá firmar alianças com as diversas Prefeituras, com o propósito de elaborar programas 

de incentivos à criação de Brigadas Voluntárias, para a limpeza das ruas e distribuição de 

propaganda de educação ambiental, bem como atendimento aos desabrigados atingidos 

pelas enchentes (art. 3º, da lei nº 3.970/2002). Outra importante medida trazida pela 

legislação supra no artigo 5º, atenta a questão de diagnósticos prévios, com a finalidade de 

controle e prevenção das inundações, aliados com a elaboração de projeto de drenagem.  

 

Na mesma senda foi promulgada a Lei nº 7.549, de 06 de abril de 2017, que elaborou 

princípios, fundamentos e normas para a educação, o desenvolvimento de capacidades, a 

mobilização social e a informação para a gestão integrada de recursos hídricos no sistema 

estadual de gerenciamento.  

 

Ficam estabelecidos os princípios, fundamentos e diretrizes para a criação, a todos os entes 

do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SIEGREH, em conformidade 

com a Política Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 9.795, 27 de abril de 1999), a Política 

Estadual de Educação Ambiental (Lei nº 3.325, de 17 de dezembro de 1999) e a Resolução 

98, de 26 de março de 2009, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (art. 1º, da Lei nº 

7.549/2017). Compreende-se por Gestão Integrada de Recursos Hídricos - GIRH - a gestão 

em que todos os usos da água são considerados interdependentes, sob o enfoque 

ecossistêmico e da sustentabilidade (art. 2º, inciso II, da Lei nº 7.549/2017). 

 

O Estado do Rio de Janeiro, em 02 de agosto de 1999, publicou a Lei nº 3.239, instituindo a 

Política Estadual de Recursos Hídricos, criando o sistema de gerenciamento, bem como 

regulamentou o artigo 261, parágrafo 1º, inciso VI, da Constituição Estadual e deu outras 

providências.  

 

É objetivo da Política Estadual de Recursos Hídricos, a harmonização entre os múltiplos e 

competitivos usos da água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos, 

priorizando o fornecimento à população; promover a precaução e a tutela contra eventos 

hidrológicos críticos; Propiciar a articulação entre União, Estados vizinhos, Municípios, 

usuários e sociedade civil organizada, visando à integração de esforços para soluções 

regionais de proteção, conservação e recuperação dos corpos de água; recuperação e 

preservação do ecossistema aquático, assim como a despoluição dos corpos hídricos e 

aquíferos (art. 3º, incisos I ao VI, da Lei 3.239/1999).  

 

O artigo 5º, da Lei nº 3.239/1999, evidenciou os instrumentos da Política Estadual de 

Recursos Hídricos, dos quais podemos destacar o Plano Estadual de Recursos Hídricos - 



Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB 
 

Prefeitura Municipal de Niterói 
 

 

 
9 
 
 

 

PERHI, que deverá ser atualizado no máximo a cada 4 (quatro) anos, de forma a orientar a 

elaboração e a implementação da Política Estadual de Recursos Hídricos, tal como o 

gerenciamento dos mesmos (art. 8º, da Lei nº 3.239/1999). A Lei que estabelecer o Plano 

Plurianual deverá levar em consideração o PERHI. Entre as diretrizes da Política Estadual 

de Recursos Hídricos, precisamos evidenciar o controle das cheias, a prevenção das 

inundações, a drenagem e a correta utilização das várzeas (art. 4º, inciso VII, da Lei nº 

3.239/1999). 

 

No tocante ao gerenciamento de Recursos Hídricos, fica facultado ao Poder Executivo 

instituí-lo, de forma a coordenar as gestões integradas das águas, resolver conflitos, executar 

a PERHI, promover a cobrança pelo uso, tal como, planejar, regular o uso, preservação e 

recuperação (Art. 42, incisos I, II, III e IV, da Lei 3.239/1999). 

 

A Política Pública de Recursos Hídricos, também foi tratada na Lei 5.639, de 06 de janeiro 

de 2010, estruturando os contratos de gestão entre o órgão gestor e executor da Política 

Estadual de Recursos Hídricos e entidades delegatárias. 

 

No que concerne às Políticas Públicas de Recursos Hídricos, o Estado do Rio de Janeiro, 

publicou no diário oficial do dia 15 de junho de 2018 a Lei 7.987, cujo objetivo é estabelecer 

o uso eficiente da água nos estaleiros, sendo obrigatório o reaproveitamento da água usada 

nos serviços prestados de reparos e manutenção em navios pelos estaleiros (art. 1º, da Lei 

nº 7.987/2018), sendo indispensável a reutilização das águas devendo ser instalados tanques 

para captação e o armazenamento da água de chuva coletada (parágrafo 1º, do art. 2º, da 

Lei 7.987/2018). Os estaleiros terão o prazo de 02 (dois) anos para adaptar-se a nova lei (art. 

3º, da Lei 7.987/2018). 

 

A Lei nº 5.032/2007 tornou obrigatório o acompanhamento social e a educação ambiental e 

sanitária nas intervenções de saneamento com a implantação ou ampliação de redes de água 

e de sistemas de coleta, tratamento e disposição final de esgotamento sanitário e o destino 

final do resíduo sólido (lixo) (art. 1º e parágrafo único, da Lei 5.032/2007). Os objetivos da 

legislação visam fortalecer os benefícios dos investimentos públicos na área de saneamento, 

aprimorando os recursos, assim como fomentando o engajamento da comunidade no tocante 

a conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente, disseminando informações, 

conhecimentos e práticas sustentáveis que perpetuarão os benefícios implantados, de forma 

a garantir maiores níveis de eficiência e eficácia dos serviços públicos decorrentes das 

intervenções realizadas (art.3º, incisos I, II e III, da Lei nº 5.032/2007). 

 

Outra legislação aprovada no âmbito do Estado Fluminense de notável relevância foi a Lei nº 

4.556/2005, que normatizou sobre o funcionamento da agência reguladora de energia e 

saneamento básico – ANGERSA, que foi instituída sob forma de autarquia especial, com 

personalidade jurídica de direito público e plena autonomia administrativa, técnica e 

financeira (art. 1º, da Lei 4.556/2005) e tem finalidade exercer o poder de regulação e 

fiscalização das concessões e permissões de serviços públicos, estando em plena 

consonância com a Legislação Federal 11.445/2007, no que diz respeito a criação de 

agências reguladoras. 

 

No que fiz respeito às áreas de preservação especial, a norma regularizadora nº 784, de 05 

de outubro de 1984, estabeleceu normas para os projetos de parcelamento do solo para fins 

urbanos, a serem aprovados pelos Municípios, estão sujeitos à anuência prévia do Estado. 

Para aprovação, o projeto deve seguir as diretrizes de respeito à vegetação de preservação 

permanente; configuração do terreno e manutenção do lagos, lagoas, lagunas e cursos de 

água (Parágrafo único, inciso I, II, e III, da Lei nº 784/1984). 

 

Verifica-se, ainda, no corpo das legislações editadas pelo Estado de Rio de Janeiro a Lei nº 

7.463 de 2016, que regimentou medidas para armazenamento de águas provenientes da 

chuva, assim como das chamadas águas cinza, aquelas provenientes dos chuveiros, 

banheiras, lavatórios, tanques e máquinas de lavar roupa, sendo devido às edificações 

públicas ou privadas que tenham área impermeabilizada (telhado e chão) superior a 

quinhentos metros quadrados, possuírem reservatório bem como realizar a reciclagem de 

água (art. 1º, da Lei nº 7.463/2016). 
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O Governo Estadual elaborou em 2018, a Lei 8.139, que tratou sobre o uso prioritário de 

agregados reciclados em obras e serviços de engenharia executados pelo estado de Rio de 

Janeiro, executados direta ou indiretamente pela administração pública, tendo que utilizar, 

preferencialmente, agregados reciclados, formado de material granular proveniente do 

beneficiamento de resíduos de construção ou demolição de obras civis, encontrando-se a 

aludida legislação em equilíbrio com as Políticas Públicas Federais e Estaduais de Resíduos 

Sólidos.  

 

Em razão das graves modificações relacionadas às questões ambientais, os recursos 

hídricos tornaram-se tema central em diversos setores da sociedade, e, por se tratar de 

recurso essencial à vida, muitas políticas públicas foram sancionadas com o intuito de criar 

mecanismos de prevenção, banindo práticas ilegais, poluentes e que atinjam diretamente o 

lençol freático.  

 

Nesse sentido o Estado do Rio de Janeiro decretou a Lei nº 5.541, de 17 de janeiro de 2009, 

e, em seu artigo 1º regulamentou o descarte de óleo lubrificante, que após usado deverá ser 

recolhido, coletado e dado destinação final adequada, ficando vedado o descarte em solos, 

subsolos, em águas superficiais ou subterrâneas, no mar territorial, nos sistemas de 

drenagem, nos sistemas de esgotos, nas galerias de águas pluviais ou evacuação de águas 

residuais (Parágrafo 2º, da Lei n 5.541/2009). 

 

Percebe-se que o Estado do Rio de Janeiro possui uma extensa legislação no que diz 

respeito à Drenagem Urbana, contudo, muito se tem a evoluir ainda, pois para obtenção de 

desenvolvimento urbano sustentável, além da criação de Políticas Púbicas, deve se ter em 

conjunto a realização de ações de gerenciamento que integrem soluções, juntamente com a 

presença da população, conforme vimos nas legislações acima referidas. 

 

 

 

 LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NITERÓI 

 

Sobrepujadas as legislações pertinentes à proteção do Meio Ambiente, educação ambiental 

e saneamento básico no âmbito da Constituição Federal, Legislação Federal 

infraconstitucional e as Leis Estaduais do Rio de Janeiro, será objeto da análise o exame da 

legislação do município de Niterói. 

  

A Lei municipal nº 909/1991, estabeleceu em seu bojo orientações para o tratamento, a coleta 

e a disposição de esgotos, com vistas ao controle de poluição das águas interiores, 

superficiais e subterrâneas, bem como das águas costeiras, nos limites da competência do 

órgão municipal de proteção ambiental (art. 1º, da Lei nº 909/1991). Dentre os principais 

objetivos destacados pela referida legislação, podemos ressaltar a finalidade de restringir, 

paulatinamente, as cargas de esgotos lançados nos corpos d`água, direta ou indiretamente 

(art. 2º, inciso V, da Lei nº 909/1991).  

 

A lei municipal utiliza como instrumento de controle de poluição das águas, no que concerne 

ao tratamento, à coleta e a disposição de esgotos sanitários, o licenciamento e a fiscalização 

dos sistemas individuais e coletivos de tratamento, assim como a coleta e disposição dos 

esgotos de todas as edificações do Município. (art. 3º, inciso I e II da Lei nº 909/1991). Quem 

estiver em desacordo com a legislação municipal Lei nº 909/1991, está sujeito a aplicação de 

penalidade (art. 3º, inciso III da Lei nº 909/1991).  

 

No que diz respeito ao combate à poluição e à preservação do meio ambiente por parte da 

municipalidade, merecem realce o Plano Diretor (Lei nº 1.157/92, de 31/12/1992), que foi 

modificado pela Lei nº 2.123 de 04 de fevereiro de 2004 e recentemente alterado pela Lei 

3.385/2019, que destacou em seu artigo 134, sobre o sistema de saneamento básico. 

 

São princípios do Sistema de Saneamento Ambiental:  

 

“Art. 134: I – universalização do acesso; II – abastecimento de água, 
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esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos 

realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio 

ambiente; III – adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as 

peculiaridades locais; IV – articulação com as políticas de desenvolvimento 

urbano e regional, de habitação, de proteção ambiental, de promoção da saúde 

e outras de relevante interesse social voltadas para a melhoria da qualidade 

de vida; V – eficiência e sustentabilidade econômica; VI – utilização de 

tecnologias sustentáveis considerando a elevação do nível do mar por meio de 

soluções graduais e progressivas; VII – segurança, qualidade e regularidade; 

VIII – integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos 

recursos hídricos; IX – adoção de medidas de fomento à moderação do 

consumo de água”.  

 

O Artigo 135 do Plano Diretor do Município de Niterói trouxe itens do saneamento ambiental, 

referenciando o abastecimento público de água potável, a coleta, afastamento, tratamento e 

disposição final adequados dos esgotos sanitários, o manejo das águas pluviais, a coleta, 

inclusive a coleta seletiva, o transporte, o transbordo, o tratamento e a destinação final dos 

resíduos domiciliares, assim como a hierarquia de não geração, redução, reutilização e 

reciclagem. 

 

Consta também no Plano Diretor da Municipalidade de Niterói, a criação pelo poder Executivo 

de Projeto de Lei contendo o Plano de Saneamento Ambiental Integrado, com objetivos e 

metas de curto, médio e longo prazo, para implantar soluções sustentáveis de coleta e 

tratamento de esgoto em comunidades com ocupação precária, da mesma maneira que a 

universalização do acesso aos serviços de saneamento (art. 139, inciso V e Parágrafo único 

inciso II, da Lei nº 3.385/2019). Menciona-se, ainda, que o artigo 145, dispõe sobre o Sistema 

de Esgotamento Sanitário no Município, discorrendo sobre formas de tratamento dos 

efluentes sanitários, incluindo as infraestruturas e instalações de coleta, desde as ligações 

prediais, afastamento, tratamento e disposição final de esgotos. 

 

O Plano diretor Municipal prevê meios de assegurar a proteção dos ecossistemas aquáticos, 

da saúde humana e da balneabilidade das praias em todo o território municipal, objetivando 

eliminar os lançamentos de esgotos nos cursos d’água e no sistema de drenagem e de coleta 

de águas pluviais, contribuindo para a recuperação de rios, córregos e outros (Art. 147, inciso 

VII, da lei nº 3.385/2019). 

 

Com relação às legislações com fito de proteção do ecossistema trazidas pela cidade de 

Niterói, destacamos a Lei 2.630/2009, que disciplinou os procedimentos relativos ao 

armazenamento de águas pluviais para reaproveitamento e retardo da descarga na rede 

pública. 

 

Quanto ao saneamento básico propriamente dito, certamente, um dos maiores avanços é a 

instituição do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB. 

 

Com a aprovação do PMSB o Município de Niterói estará em conformidade com os ditames 

da Lei Federal nº 11.445/2007, vez que possuirá planejamento para universalizar, nos 

próximos anos, os serviços de abastecimento de água, tratamento de esgoto sanitário, 

drenagem e manejo de resíduos e limpeza urbana, bem como estará apto a receber recursos 

da União e de entidades da administração pública federal, destinados ao saneamento, 

recursos estes que, após 31 de dezembro de 2019, somente serão repassados àqueles 

municípios que tiverem concluído e aprovado os seus respectivos Planos Municipais de 

Saneamento Básico (art. 1º do Decreto Federal nº 9.254, de 21 de março de 2017, que 

prorrogou o prazo fixado no § 2º do art. 26 do Decreto Federal nº 7.217/10).  

 

No tocante às especificações trazidas pela Le Federal nº 11.445/2007, observa-se que o 

Município de Niterói não possui agência reguladora de serviços públicos, bem como não se 

tem notícia da criação de Órgão Colegiado, sendo exigências da Legislação Federal em vigor, 

para exercer o controle social dos serviços de saneamento, conforme exigido no art. 47 da 

Lei nº 11445/2007 e no art. 34, inciso IV, do Decreto nº 7.217/10, que a regulamentou. 

 

Imperioso advertir que, em conformidade com o prescrito no § 5o do art. 25 do Decreto 
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Federal nº 7217/10, o PMSB tem efeito vinculante, sujeitando não só a atual Administração, 

com também todas as que irão sucedê-la ao longo do período planejado, a cumprir e 

desenvolver as ações nele estabelecidas. 

 

Do ponto de vista orçamentário e financeiro, analisando a Lei Municipal nº 3.419/2019, que 

dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2020, não existe referência 

reportada em relação ao saneamento básico. Notório esclarecer, que não está se articulando 

que o Município não esteja investindo em saneamento básico. O fato de não haver 

segregação orçamentária específica de recursos para estes serviços, não pode ser 

compreendida como a inexistência dos mesmos, pois estes podem estar inseridos nas 

destinações e previsões orçamentárias genéricas de Secretarias Municipais relacionadas aos 

serviços, tais como Secretária de Obras, Secretaria da Administração, Secretaria da Saúde, 

entre outras. 

 

O Município de Niterói, a exemplo das normas editadas pela União e pelo Estado, também 

lançou variadas legislações voltadas ao meio ambiente, saneamento básico e ao 

desenvolvimento urbano.  

 

Inicialmente trataremos da Lei 3.385, de 21 de janeiro de 2019, que instituiu a recente 

mudança no Plano Diretor de Niterói, revogando, assim, as Leis nº 1.157/1992 e a Lei nº 

2.123/2004. O Plano Diretor Municipal é um instrumento da política urbana instituído pela 

Carta Magna Federal de 1988, regimentado pela Lei Federal nº 10.257/2001, (Estatuto da 

Cidade) e pela e pela Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei n.º 6.766/79). 

 

O Plano Diretor é um instrumento básico da Política de Desenvolvimento Urbano, 

determinante para todos os agentes públicos e privados que atuam em seu território, e tem 

como objetivo orientar e ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e o 

uso socialmente justo e ambientalmente equilibrado e diversificado de seu território, de forma 

a assegurar o bem-estar e a qualidade de vida de seus habitantes, assim como orientar 

processos de desenvolvimento urbano e de proteção ambiental do Município, devendo 

considerar o disposto nos planos e leis nacionais e estaduais relacionadas às políticas de 

desenvolvimento urbano, saneamento básico, habitação, mobilidade urbana, ordenamento 

territorial e meio ambiente (art. 2º e 3º, da Lei nº 3.385/2019). 

 

O Plano Diretor de Niterói veicula inúmeros objetivos para serem executados pelo Município, 

dos quais destacamos às estratégias relacionadas ao saneamento básico, e, em especial à 

drenagem Urbana. O aludido diploma legal prevê regras quanto ao uso e a ocupação do solo, 

com a proteção do meio ambiente natural e construído, visando, também às áreas de 

preservação permanente, as unidades de conservação, as áreas de proteção recursos 

hídricos e a biodiversidade.  

 

Outros objetivos traçados pelo Plano Diretor estão relacionados à garantia universal de 

abastecimento de água potável, da coleta e do tratamento ambientalmente adequado dos 

esgotos e dos resíduos sólidos, assim como, o apoio à utilização sustentável dos sistemas de 

drenagem fluviais nas áreas urbanas, recuperando e ampliando a capacidade de retenção, 

absorção e infiltração de águas pluviais no solo adjacente, igualmente promovendo medidas 

e ações para o manejo de águas pluviais e drenagem urbana com o intuito de reduzir os 

impactos ambientais dos alagamentos, enchentes e inundações (Art. 10, inciso I, X, XV, XXIV 

e XXV, da Lei nº 3.835/2019). 

 

No que diz respeito ao macrozoneamento, o Plano Diretor Municipal divide o uso e a ocupação 

do solo em três macrozonas, que foram subdivididas em macroáreas, sendo elas: macrozona 

de Estruturação e Qualificação do Ambiente Urbano; macrozona de Proteção e Recuperação 

do Ambiente Natural; macrozona do Ambiente Costeiro e Marinho (art. 11, da Lei nº 

3.835/2019).  

 

A legislação em comento também prescreve em seu artigo 32 (Lei nº 3.835/2019), a criação 

das Redes de Centralidades, cujo propósito é a promoção do desenvolvimento urbano local, 

por intermédio de integração de políticas e investimentos públicos em habitação, saneamento, 

drenagem, áreas verdes, mobilidade e equipamentos urbanos e sociais. No caso em tela 
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destacamos a Rede Territorial Ambiental, constituída pelo conjunto de fragmentos florestais 

protegidos, sistemas lagunares, cursos d'água, áreas de drenagem natural, nascentes, olhos 

d'água e planícies aluviais, e de parques urbanos, áreas verdes significativas e fragmentos 

florestais protegidos e espaços livres, que define o patrimônio ambiental do Município e 

desempenha funções estratégicas para garantir o equilíbrio e a sustentabilidade urbana (art. 

33, da lei nº 3.835/2019). 

 

O Plano Diretor do Município de Niterói classifica o uso do solo em residencial e não 

residencial, sendo esse segundo abrangendo as atividades comerciais; de serviços; 

industriais; e institucionais, conforme artigo 39, inciso I e II, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, da Lei nº 

3.835/2019. 

 

A municipalidade de Niterói também exibiu por meio da Lei nº 3.835/2019, orientações no 

tocante a Política Pública Ambiental, sistemas e estratégias de desenvolvimento econômico, 

devendo implantar no território Municipal as diretrizes de Política Nacional de Meio Ambiente, 

Política Nacional de Recursos Hídricos, Política Nacional de Saneamento Ambiental, Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, Política Nacional sobre Mudanças do Clima, Lei Federal da 

Mata Atlântica, Sistema Nacional de Unidades de Conservação e demais normas e 

regulamentos federais e estaduais, no que couber (art. 121, parágrafo 1º, da Lei nº 

3.835/2019). 

 

O manejo das águas pluviais do município de Niterói foi dividido nas seguintes bacias 

hidrográficas e sub-bacias hidrográficas (Art. 121 caput, § 1º, § 2º, inciso I alínea de “a”, a “h”, 

inciso II, alíneas de “a”, a “m” e inciso III, alíneas de “a”, a “h”, da Lei nº 3.835/2019): 

 

“I - Bacia da Baía de Guanabara: a) Sub – Bacia do Rio Bomba; b) Sub – 

Bacia do Canal de São Francisco; c) Sub – Bacia do Rio Maruí; d) Sub – Bacia 

do Rio Icaraí; e) Sub – Bacia do Rio Dona Vicência (ou Canal da Alameda); f) 

Sub – Bacia do Centro de Niterói; g) Sub – Bacia Enseada de Jurujuba (ou 

Saco de São Francisco); h) Sub – Bacia da Ilha da Conceição. II) Bacia da 

Região Oceânica: a) Sub – Bacia do Rio João Mendes; b) Sub – Bacia do Rio 

Jacaré; c) Sub – Bacia do Rio Arrozal; d) Sub – Bacia do Rio Cafubá; e) Sub – 

Bacia do Rio Maravista; f) Sub – Bacia do Córrego da Tiririca (ou dos Colibris); 

g) Sub – Bacia do Córrego da Viração; h) Sub – Bacia de Santo Antônio; i) Sub 

– Bacia de Itacoatiara; j) Sub – Bacia do Sossego; k) Sub – Bacia de 

Piratininga; l) Sub – Bacia do Imbuhy; m) Sub – Bacia de Camboinhas/Itaipu; 

III) Bacia do Rio Alcântara e Aldeia: Art. 2 a) Sub – Bacia do Rio Várzea das 

Moças; Art. 3 b) Sub – Bacia do Rio Pendotiba; Art. 4 c) Sub – Bacia do Córrego 

do Malheiro; Art. 5 d) Sub – Bacia do Rio Muriqui; Art. 6 e) Sub – Bacia do Rio 

das Pedras; Art. 7 f) Sub – Bacia do Rio Sapê; Art. 8 g) Sub – Bacia do Rio do 

Ouro; Art. 9 h) Sub – Bacia do Rio da Aldeia”. 

 

O Sistema de Drenagem foi tratado no artigo 151, do Plano Diretor Municipal em análise, 

sendo definidos como o conjunto formado pelas características geológico-geotécnicas do 

relevo e pela infraestrutura natural e artificial que compõem a macro e microdrenagem, 

estando abrangidos o Sistema de Áreas Protegidas, Áreas Verdes e Espaços Livres, em 

especial os parques lineares; os elementos de macrodrenagem, como linhas de drenagem, 

rios e canais naturais e artificiais, planícies aluviais e talvegues, e galerias e reservatórios de 

retenção; os elementos de microdrenagem, como vias, sarjetas, meio-fio, bocas de lobo, 

galerias de água pluvial, entre outros (Art. 151, inciso I, II e III, da Lei nº 3.835/2019).   

 

As instruções previstas no Sistema de drenagem destinam-se a redução dos riscos de 

inundação, alagamento, deslizamentos, assim como o amortecimento dos picos de cheia 

aproximando-se da vazão de préurbanização, a redução da poluição hídrica e do 

assoreamento tal como a recuperação ambiental de cursos d’água (Art. 152, inciso I, II, III e 

IV, da Lei nº 3.835/2019). Os objetivos do sistema de drenagem estão previstos no artigo 153, 

inciso I ao XIV, da Lei nº 3.835/2019). 

 

Outra importante novidade trazida para o programa de estratégias do Município foi à criação 

do Plano Diretor de Manejo das Águas Pluviais e Drenagem Urbana, que elaborou um 

conjunto que normas ações que se destinam a minimizar o impacto ambiental devido ao 

escoamento das águas pluviais. O mencionado plano deve ser integrado às outras normas 
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urbanísticas do Município, com os instrumentos da Política Urbana e da Política Nacional de 

Recursos Hídricos (Art. 154, caput, da Lei nº 3.835/2019).  

 

As Medidas Estruturais previstas no Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais podem ser 

compreendidas como aquelas que modificam o sistema, buscando reduzir o risco de 

enchentes, por exemplo, a construção de barragens, diques, canalizações, reflorestamento. 

E as Medidas não-estruturais as ações de convivência com as enchentes ou diretrizes para 

reversão ou minimização do problema, tais como o zoneamento de áreas de inundações, 

previsão de cheia, seguro de inundação, entre outros. (Parágrafo 1º e 2º, da Lei nº 

3.835/2019).  

 

Importante destacar, que um dos principais objetivos traçados pelo Plano Diretor de Manejo 

das Águas Pluviais e Drenagem Urbana é criar dispositivos para o escoamento das águas 

pluviais, melhorando as condições de saneamento e qualidade do meio ambiente da cidade, 

obedecendo aos princípios econômicos, sociais e ambientais definidos por este Plano Diretor. 

 

Os principais produtos advindos do Plano Diretor de Manejo das Águas Pluviais e Drenagem 

Urbana estão previstos no artigo 157, inciso I, II, III e IV, da Lei que instituiu o Plano Diretor 

de Niterói (Lei nº 3.835/2019). Quanto aos objetivos estão previstos no artigo 158, da mesma 

legislação, podendo ser destacado a meta de despoluição dos corpos hídricos, assim como 

introduzir aos novos empreendimentos ações de desenvolvimento sustentável de forma a 

restringir o impacto ambiental. Os requisitos do Plano Diretor de Manejo das Águas Pluviais 

e Drenagem Urbana estão elencados no artigo 158, incisos I, II e III, da Lei nº 3.835/2019. 

 

Outra respeitável Lei regulamentada pela Administração Pública foi a de nº 1.640, de 19 de 

fevereiro de 1998, que instituiu a Política Ambiental do Município de Niterói, visando 

recuperação, a preservação e a conservação do meio ambiente, dos recursos hídricos e a 

melhoria da qualidade de vida dos habitantes do Município. A mencionada norma estabeleceu 

como objetivos das Políticas Municipais de Recursos Hídricos, a promoção da integração das 

políticas municipais de saneamento básico e do meio ambiente, com as Políticas Federais e 

Estaduais de Recursos Hídricos (art. 2º, inciso II, alínea “e”, da Lei nº 1.640/1998). 

 

 Necessário dizer, também que o artigo 15, da Lei 1.640/1998, criou o Conselho Municipal do 

Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos de Niterói - COMAN, competindo-lhe a ação 

normativa e de assessoramento ficando sua competência estabelecida nos incisos I ao VI, da 

Lei 1.640/1998. 

 

O Planejamento Urbano do Município de Niterói, por meio da Lei nº 2.501/2007, tratou das 

normas de urbanização de logradouros públicos, ficando vedada no âmbito do Município a 

execução de obras de pavimentação de logradouros públicos existentes ou novas sem a 

realização e execução de projetos de drenagem e construção de galerias de águas pluviais 

com dimensões, características e destino das águas espraiadas geradas pela 

impermeabilização do solo para pavimentação (art. 1º, da Lei nº 2.501/2007).  

 

Importante frisar, também que quando se tratar de obras executadas pelo Poder Público 

Municipal, para a extensão ou inserção de logradouros públicos, o projeto de drenagem será 

viabilizado de acordo com as características topográficas da região, adotando-se a solução 

técnica mais compatível e menos onerosa. (Parágrafo 3º, da Lei 2.501/2007, acrescido pela 

Lei nº 2655/2009). 

 

A Municipalidade de Niterói possui em seu quadro de leis, procedimentos relativos ao 

armazenamento de águas pluviais para reaproveitamento e retardo da descarga na rede 

pública, dentre elas podemos citar a Lei nº 2.630/2009 que teve mudanças dadas pela Lei 

2.856/2011, e que igualmente estendeu a obrigação em edificações públicas e privadas. Estes 

reservatórios podem ser de acumulação, ou seja, destinados ao acúmulo de águas pluviais 

para fins não potáveis ou de retardo, destinados ao acúmulo temporário das águas pluviais e 

posterior descarga na rede pública de águas pluviais.  

 

No caso de reservatórios de acumulação, as novas edificações deverão ter ao menos um ponto 

de água destinado ao uso para fins não potáveis, sendo obrigatório para as edificações de 
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qualquer natureza com área de telhado igual ou superior a 500 m2; edificações coletivas, 

residenciais, comerciais, ou mistas que tenham mais de 50 unidades. A lei definiu o modo de 

dimensionamento dos reservatórios e suas características mínimas. 

  

No que concerne aos Planos Urbanísticos, incialmente cumpre ressaltar que o Município de 

Niterói organizou através da Lei nº 1.470/1995, sobre o uso do solo urbano no município, e 

nas demais regiões do Município, foram sancionadas Leis para aplicação em cada região 

específica no tocante ao zoneamento ambiental, a implantação de políticas setoriais, a 

aplicação de instrumentos de política urbana e a ordenação do uso e da ocupação do solo na 

região, sendo elas: Lei nº 3.195, de 13 de janeiro de 2016, que dispõe sobre o Plano 

Urbanístico de Pendotiba; Lei nº 1.968 de 04 de abril de 2002, que instituiu o Plano Urbanístico 

na Região Oceânica; Lei nº1.967, de 04 de abril de 2002, que disponibilizou sobre o Plano 

Urbanístico na Região das Praias da Baía. As leis acima citadas têm como objetivo dispor 

sobre políticas setoriais, zoneamento ambiental, ordenação do uso e da ocupação do solo e 

aplicação de instrumentos de política urbana na Região.  

 

No ano de 2016, a Municipalidade de Niterói sancionou a Lei 3.204, que impediu a lavagem 

de calçadas com água tratada ou potável, fornecida pela Concessionária Águas de Niterói, 

responsável pelo abastecimento no Município. A limpeza das calçadas deve ser realizada 

com a varrição, aspiração e outros recursos que prescindam de lavagem.  

 

A única exceção aceita pela legislação em comento é no que diz respeito à utilização de água 

de reuso, de poço ou de aproveitamento de água de chuva, desde que comprovada à origem 

da água utilizada.  A fiscalização e autuação das referidas infrações, será efetuada pela 

Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SMARHS, bem como a cobrança e a 

destinação dos recursos oriundos das multas, serão destinado ao Fundo Municipal de 

Conservação Ambiental (Parágrafo 2º, da lei nº 3.204/2016). 

 

Feitas às análises das legislações acima, denota-se que o Município de Niterói está 

caminhando para se adequar com as legislações Federais e Estaduais, pois no tocante a 

consciência ambiental, elaborou a Lei nº 1.640, de 19 de fevereiro de 1998, que instituiu a 

Política Ambiental do Município de Niterói, aspirando à recuperação, a preservação e a 

conservação do meio ambiente, dos recursos hídricos e a melhoria da qualidade de vida dos 

habitantes do Município. 

 

Outro projeto aprovado pela Municipalidade de Niterói em 2019 foi o Plano Diretor da Cidade, 

que conduziu atualizações importantíssimas no campo do saneamento básico, e em especial 

ao Sistema de Drenagem, previsto no artigo 151, da Lei 3.835/2019.  

 

O Plano Diretor menciona sobre as medidas a serem tomadas pelo Município no tocante ao 

combate às inundações, contudo não possui legislação específica para o caso, apenas 

aponta as orientações previstas no próprio plano. 

 

Não se observou, também, durante a análise legislativa a criação por parte do Município de 

Agência Reguladora para fiscalização e regulação de saneamento básico no Município, 

ficando em desconformidade com a Lei Federal 11.445/2007. 

 

No que diz respeito ao armazenamento da Água das Chuvas, o Município esta em harmoniza 

com a Lei Estadual nº 7.463/2016, que regimentou medidas para armazenamento de águas 

provenientes da chuva, assim como das chamadas águas cinza, provenientes dos chuveiros, 

banheiras, lavatórios, tanques e máquinas de lavar roupa.  

 

Do ponto de vista orçamentário e financeiro, analisando a Lei Municipal nº 3.419/2019, que 

dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2016, não existe menção 

específica sobre saneamento básico. 

 

Conforme observado o Município de Niterói possui excelentes dispositivos disponíveis para o 

gerenciamento da drenagem urbana, tais como a Política Municipal Ambiental, juntamente 

com a Política Municipal de Recursos Hídricos ficando em conformidade com as Leis Federais 

e Estaduais. 
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 Apesar disso, as legislações municipais no tocante à Drenagem Urbana precisam avançar, 

pois carecem ainda de uma política mais eficaz no tocante a regulamentação e fiscalização 

do desenvolvimento urbano. 

 

 

 ANÁLISE CRÍTICA DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA  

 

Até o presente momento o município de Niterói não contou com um planejamento específico 

tocante ao tema do manejo de águas pluviais e drenagem urbana. O município ainda não havia 

atendido à obrigatoriedade da Lei n° 11.445/2007 quanto à elaboração de seu Plano Municipal 

de Saneamento Básico - PMSB. Não foram observados outros planejamentos setoriais neste 

tema tais como Plano Diretor de Drenagem Urbana.  

 

Em 2015 houve o desenvolvimento de uma leitura técnica afim de corroborar com a revisão da 

legislação urbana e contemplar estudos prévios ao Plano Municipal de Saneamento Básico – 

PMSB onde alguns estudos e diagnósticos foram feitos no tema da drenagem urbana. O 

diagnóstico estabeleceu as principais bacias hidrográficas urbanas e as unidades de 

planejamento em macro e microdrenagem, bem como reconheceu os principais problemas 

associados ao escoamento superficial, os principais pontos de alagamentos e inundações, a 

influência no tráfego urbano, entre outros estudos.  

 

Tendo sido este diagnóstico recente algumas informações foram utilizadas como base neste 

diagnóstico, principalmente com relação às bacias hidrográficas urbanas uma vez que essa 

configuração não se altera com o tempo por ser uma definiçao espacial formal e ainda utilizada.  

 

Além disso, o presente diagnóstico parte do princípio que uma das formas de estabelecer o 

planejamento futuro será o de conhecer e poder definir as principais unidades de plano para 

Niterói, as quais para a drenagem urbana devem estar aliadas às principais bacias 

hidrográficas, podendo estar aliada também a outras formas de organização espaço-territorial. 

A Lei Federal das Águas, Lei n° 9.433/2007 estabelece a bacia hidrográfica como uma opção 

de referência quanto à unidade de planejamento, por isso a importância de estabelecer 

algumas informações sobre essas unidades no município o que justifica adotar as divisões já 

propostas e aceitas pela Administração.  

 

Falando-se em termos de prognóstico, o trabalho realizado em 2015 definiu um escopo 

preliminar de propostas para a drenagem urbana do município tocante ao desenvolvimento 

urbano proposto, estabelecendo propostas para a macrodrenagem e a microdrenagem. As 

propostas estabelecidas foram em resumo as seguintes no Quadro 1: 

 
Quadro 1: Medidas propostas no Estudo de drenagem realizado em 2015. 

Propostas para 

Macrobacias ou 

Macrodren. 

Urbana 

Ações de reflorestamento e recuperação florestal e em APP’s, onde couber; 

 

Criar medidas  para favorecer a infiltração da água no solo e detenção da água nos 

terrenos e bacias hidrográficas; 

 

Priorizar a redução da impermeabilização do solo a partir de legislações específicas e 

favorecimento da infiltração e detenção de água nos terrenos/empreendimentos.  

 

Incentivar projetos urbanísticos que valorizem a presença da água no meio urbano, com 

apelo paisagístico; criação de parques lineares e de bacias de amortecimento de 

cheias;  

 

Instituir Zoneamento Urbano Ambiental com favorecimento das APP’s urbanas.  

Propostas para 

Microdren. 

Urbana 

Realização do cadastro da rede de drenagem urbana e mapeamento da cobertura de 

atendimento da microdrenagem; 

 

Programa de inspeção subterrânea da rede de microdrenagem urbana; 

 

Programa de conservação sistemática da rede de microdrenagem existente 

(manutenções).  

Fonte: Adaptado de Prefeitura de Niterói; Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos – 
SECONSER; IPGA – Instituto de Planejamento Urbanos e Gestão Ambiental; Águas de Niterói; 
Diagnóstico, Descrição e Análise Crítica do Sistema de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas. 
Julho de 2015. 207 p. 
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Em relação às atividades propostas acima, alguns programas e projetos foram desenvolvidos 

e ainda encontram-se em desenvolvimento no período, buscando a melhoria da gestão e 

operação do sistema de drenagem urbana e manejo de águas pluviais.  

 

Contudo, observou-se a ausência de informações e/ou a não realização das seguintes 

atividades sugeridas: (i) realização do cadastro da rede de drenagem urbana e mapeamento 

da cobertura (parcial); e (ii) programa de inspeção subterrânea da rede de microdrenagem 

urbana.  

 

 

 LEGISLAÇÃO SOBRE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E SUA INFLUÊNCIA SOBRE O 

SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

 

A principal legislação que abrange sobre as diretrizes de uso e ocupação do solo é o Plano 

Diretor Municipal instituído pela Lei n° 1.157, de 29 de dezembro de 1992. Apesar do município 

já estar em processo de revisão do Planejamento, o mesmo ainda não foi formalmente 

publicado e cedido a esta consultoria.  

 

Quanto à drenagem urbana ou o manejo de águas pluviais a Lei reflete sobre a necessidade 

de implantação de infraestrutura de drenagem e pavimentação em vias onde é necessário o 

transporte público (Art. 60, item VIII), por exemplo.  

 

Há ainda diretrizes para o bom funcionamento da cidade em termos de Planos de micro e de 

macrodrenagem, as quais estão previstas no Art. 71. No Art 99 a Lei menciona que as taxas 

de ocupação do térreo e subsolo das edificções devem assegurar uma impermeabilização que 

garanta a adequada drenagem local. O Plano Diretor identificou ainda algumas áreas de 

alagamentos e inundações prioritárias para fins de planejamentos e estudos.  

 

O plano também aborda sobre a necessidade de incorporar o gerenciamento de recursos 

hídricos nas ações de gestão do meio ambiente do município de forma integrada aos governos 

estadual e Federal melhorando a qualidade de água dos corpor hídricos (Art. 40, item XVI).  

 

A Lei Municipal n° 1.470 de 11 de dezembro de 1995 é aquela que dispoe sobre o uso e 

ocupação do solo urbano do município de Niterói. Esta legislação é a que contempla os índices 

urbanísticos utilizados para fins de ocupação do solo onde, por exemplo, a taxa máxima de 

impermeabilização dos lotes (TI) tem grande influência sobre os sistemas de drenagem urbana, 

principalmente quanto ao controle urbanístico das pressões do aumento gradual da 

impermeabilização do solo e a consequente geração de escoamentos superficiais no ambiente 

urbano.  

 

A taxa máxima de impermeabilização do lote (TI) é compreendida como a porcentagem 

máxima da superfície do lote possíve de ser coberta ou pavimentada (Art 28).  

 

Esta Lei de Niterói também rege sobre a impossibilidade de ocupação de áreas de preservação 

permanente – APP e outras descritas no Art.40, identificando-as como faixas não edificáveis, 

tais como:  

 

 Faixa de drenagem ao longo de cursos de água e a seção de cheia do respectivo curso 

de água e faixas marginais de proteção;  

 Áreas de preservação permanente bem como outras áreas naturais legalmente 

protegidas;  

 Faixas marginais de proteção no entorno de corpos de água;  

 Faixas de servidão para passagem de redes de serviços públicos. 

 

Em áreas com declive acentuado - declividade média igual ou superior a 20° (vinte graus) - em 

qualquer fração urbana, ou seja, ocupações em terrenos situados em encostas, o interessado 

deverá contemplar projeto de microdrenagem específico a ser aprovado pela municipalidade 

(Art. 47).  
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Esta questão vai ao encontro da necessidade de prevenir a ocupação irregular e desordenada 

de encostas, áreas estas com diversas ocorrências negativas no município de Niterói. Assim, 

busca prever estruturas mínimas que garantam o adequado escoamento das águas pluviais 

urbanas. 

 

A lei também discorre sobre usos que causem impacto sobre a infraestrutura urbana, ou seja, 

provoquem demandas estruturais que superem as previsões de concessionáras em 

abastecimento de água, energia, telefonia, esgotamento sanitário e pluvial, estarão sujeitos à 

análise especial e à exigências específicas (Art. 80).  

 

Destaca-se ainda a Lei n° 2.233 de outubro de 2005, a qual instituiu o Plano Urbanístico 

Específico da Região Norte de Niterói, dispondo sobre diretrizes gerais, políticas setoriais, 

zoneamento ambiental, ordenação do uso e da ocupação do solo e aplicação de instrumentos 

de política urbana na região. 

 

Destacam-se os planejamentos também das demais regionais, sendo: (i) Lei nº 3195/2016 a 

qual dispões sobre o plano urbanístico regional de pendotiba, seu zoneamento ambiental, a 

implantação de políticas setoriais, a aplicação de instrumentos de política urbana e a 

ordenação do uso e da ocupação do solo na região; (ii) a Lei nº 1968/2002 que instituiu o Plano 

Urbanístico da Região Oceânica; (iii) a Lei nº 1967/2002 que dispõe sobre o Plano Urbanístico 

da Região das Praias da Baía, etc. 

 

No tema do ordenamento do uso do solo urbano destacam-se os avanços recentes do 

município acerca da busca pela criação e formação de unidades de conservação municipais, 

áreas verdes, corredores ecológicos e parques. Trata-se de ações do projeto “Niterói mais 

Verde”.  

 

Além da preservação ambiental, as áreas passam a estimular ações de educação ambiental; 

por serem protegidas a ocupação desordenada e desqualificada pode ser impedida ou 

controlada e, entre outras coisas, evitam que haja a ocupação de áreas de risco de 

deslizamentos e escorregamentos, problemas esses aliados também à má gestão da 

drenagem urbana e das águas pluviais.  

 

 O Decreto Municipal n° 11.744, de 23 de outubro de 2014, por exemplo, criou o Parque Natural 

Municipal de Niterói – PARNIT com área de aproximadamente 16,3 milhões me metros 

quadrados composto de três setores principais: Guanabara (ilha da Boa Viagem, Ilha dos 

Cardos, Pedra da Itapuca, Pedra do Índio e cavernas, etc); Montanha da Viração (Morro do 

Cantagalo, Morro da Viração, Morro do Imbuí, Ilha dos Amores e Ilha das Duas Irmãs) e o 

Setor Costeiro – Lagunar que incorpora a Ilha do Veado, a Ponta da Galheta/Pedra da Baleia, 

Praia do Sossego e Laguna de Piratininga.  

 

Além deste, o município possui vários outros parques, áreas verdes e unidades de 

conservação instituídos. Segundo o Atlas das Unidades de Conservação de Niterói o município 

conta atualmente com cerca de 56% do seu território composto de unidades de conservação 

instituídas ou ambientalmente protegidas a partir do próprio Plano Diretor, de regulamentos 

municipais ou estaduais diversos.  

 

 

 ANÁLISE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS RELACIONADOS A PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA  

 

A Municipalidade de Niterói, em 27 de junho de 2008, pactuou Convênio de Cooperação com 

o Estado do Rio de janeiro, termo 038/2008, onde foi delegada ao Município a competência 

para administrar e manter rios e canais localizados integralmente no município, assim como foi 

disponibilizados equipamentos pela Superintendência Estadual de Rios e Lagoas – SERLA, 

não integrando o presente convênio os rios limítrofes com outros municípios ou que cruzem 

mais que um município.  
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O convênio de cooperação não transfere à Prefeitura a execução dos atos de gestão dos 

recursos hídricos indelegáveis e nem a cobrança aos usuários pelo uso do recurso. Entre as 

obrigações do Município estão à elaboração de relatórios que deverão ser encaminhados a 

SERLA semestralmente, dando enfoque nos serviços de reassentamento realizados nos 

trechos beneficiados; desenvolvimento de estudos, projetos necessários à recuperação e 

gestão e a manutenção dos corpos hídricos; desenvolver em conjunto com a SERLA 

regulamentos e procedimentos relativos à gestão dos Recursos Hídricos e ao licenciamento 

ambiental; executar em acordo com a SERLA ações de fiscalização de ocupações de faixa 

marginal de proteção. 

 

O prazo do mencionado convênio é de 4 (quatro) anos, podendo ser prorrogados por iguais 

períodos, ou alterado mediante termo aditivo.  

 

Anexo ao Convênio realizado entre o Estado do Rio de Janeiro e o Município de Niterói está o 

TERMO DE CESSÃO DE USO de 2 (duas) escavadeiras hidráulicas e 2 (duas) 

retroescavadeiras, para que sejam mantidos os Rios e Canais contidos no território do 

Município, a concessão terá o prazo de 3 (três) anos, podendo  ser prorrogado por igual 

período. O Município se compromete a zelar pela manutenção e conservação do equipamento, 

dentro das recomendações do fabricante, normas ambientais e outras disposições legais em 

vigor. 

 

Outro Convênio de Cooperação realizado pela Prefeitura De Niterói (Convenente) foi com 

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA (Concedente), em 21 de outubro de 2013, 

onde foi delegada ao Município a competência relacionada aos corpos hídricos. O convênio 

tem por objeto a delegação de competência à Convenente para administrar e manter os corpos 

hídricos de titularidade do Estado, localizados integralmente no território do Município de 

Niterói/RJ, preservando os corpos hídricos e suas nascentes e faixa marginal de proteção, 

assim como operar e zelar pelos equipamentos que serão concedidos. O presente convênio 

não tem previsão de repasse financeiro. 

 

No tocante aos Contratos, constatou-se que o Município de Niterói, por meio da Secretaria 

Municipal de Conservação e Serviços Públicos – SESCONSER possui acordo firmado com a 

empresa GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI, tendo como parte a prestação 

de serviço e apoio técnico em serviços comuns de engenharia, para auxílio na operação de 

conservação, manutenção e limpeza de galerias e drenagens do Município, devendo utilizar 

para realização do trabalho ferramentas próprias, ficando vedado no contrato o fornecimento 

de peças, materiais e/ou componentes pela contratante. O Contrato 04/2018, terá vigência de 

12 meses contados da data de início dos serviços, podendo ser prorrogado, desde que a 

proposta apresentada seja a mais vantajosa. 

 

As obrigações contratuais tanto da Contratante quanto da Contratada, estão previstas na 

cláusula 3º, alínea “a” a “d” e cláusula 4º, incisos de I a XXXV, do contrato 04/2018. 

O valor do contrato é de R$ 4.989.876,87 (quatro milhões, novecentos e oitenta e nove mil, 

oitocentos e setenta e seis Reais e oitenta e sete centavos). A fiscalização do contrato será 

realizada por uma comissão constituída por 2 (dois) membros designados pela Secretária de 

Conservação e Serviço Públicos. O Valor acima mencionado será pago em 12 parcelas 

mensais no valor de R$ 415.823,07 (quatrocentos e quinze mil, oitocentos e vinte e três Reais 

e sete centavos), que serão depositados diretamente na conta da contratada. O Pagamento 

da segunda parcela e das demais, só será efetuado mediante comprovação por parte da 

contratada de cumprimento das obrigações sociais e trabalhistas relativas aos empregados 

vinculados ao contrato, referentes ao mês anterior à data do pagamento.  

 

No que tange as sanções administrativas e suas penalidades, o contrato prevê na inexecução 

dos serviços, total ou parcial, execução imperfeita, mora na execução ou qualquer 

inadimplemento ou infração contratual, a Contratada ficará sujeita as penalidades de 

advertência; multa de 5% (cinco por cento); suspensão temporária do direito de licitar, 

impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos, assim 

como declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, ficando 

a imposição de penalidades sob competência exclusiva da Contratante, ressaltando que a 

penalidade de multa pode ser aplicada conjuntamente com as demais acima arroladas, da 
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mesma maneira que a aplicação da sanção não exclui a possibilidade de rescisão 

administrativa do contrato, garantido o contraditório e a ampla defesa. 

 

O Contrato 04/2018 passou por alterações, conforme termo aditivo 02/2019, para prorrogação 

do contrato de prestação de serviço, ficando e estendido o prazo a partir de 23 de fevereiro de 

2019, por mais 12 (doze) meses, de acordo com  o despacho autorizativo expedido pela 

Secretária Municipal de Conservação e Serviços Públicos – SESCONSER. A dilação do 

contrato gerou um acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialmente 

convencionado, totalizando o valor de R$ 1.247.349.73 (um milhão, duzentos e quarenta e sete 

mil, trezentos e quarenta e nove Reais e setenta e três centavos), passando o valor global do 

contrato de R$ 6.237.226,60 (seis milhões, duzentos e trinta e sete mil, duzentos e vinte e seis 

Reais e sessenta centavos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 CARACTERIZAÇÃO GERAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS 

 

No tópico da caracterização municipal houve a apresentação sucinta do município de Niterói 

frente sua concepção hidrográfica. O município insere-se na Região Hidrográfica da Baía de 

Guanabara (RH-V) segundo a Resolução n° 107/2013 do Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos (CERHI-RJ) a qual dividiu o Estado em nove regiões. Quanto à divisão municipal em 

termos de macrobacias hidrográficas o município possui 4 divisões principais: Baía de 

Guanabara, Rio Alcântara, Rio da Aldeia e Região Oceânica.  

 

Destas é possivel fazer mais uma subdivisão considerando-se os complexos lagunares das 

Lagoas de Piratininga e Itaípu localizadas na porção Sudeste do município, sendo as principais 

bacias hidrográficas assim definidas: Baía de Guanabara, Rio Alcântara, Rio da Aldeia, Lagoa 

de Piratininga e Lagoa de Itaípu.  

 

Em termos de planejamento é conveniente que as divisões hidrográficas de fato acompanhem 

o fluxo do ciclo do escoamento superficial e a conformação da bacia hidrográfica em seu 

conceito, sendo que a presente divisão hidrográfica será adotada neste Plano: Macrobadia da 

Baía de Guanabara; Macrobacia dos Rios Colubandê, Alcântara e Aldeia e Macrobacia da 

Região Oceânica.  

 

 Macrobacia dos Rios Colubandê, Alcântara e Aldeia: drenam suas águas através da 

porção Norte do município passando por São Gonçalo e Itaboraí. Os principais rios aos 

quais desembocam são os Rios Guaxindiba e Rio Porto das Caixas. Após, esses rios 

acabam desembocando também na Baía de Guanabara.  

 

 Macrobacia da Baía de Guanabara: todos os rios desta bacia drenam o território do 

município de Niterói seguindo diretamente para a Baía. Trata-se da porção 

intensamente urbanizada de Niterói cujos cursos de água foram bastante alterados 

sendo formados pelos principais canais da macrodrenagem urbana atual.  
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 Macrobacia da Região Oceânica: os rios destas bacias também drenam exclusivamente 

o território municipal de Niterói. Contemplam os complexos lagunares de Itaipú e 

Piratininga bem como diversas praias de Niterói. Tem relevante importância os Rios 

Jacaré e João Mendes. 

 

A divisão hidrográfica municipal é apresentada na Figura 1 e no Quadro 2 há algumas 

informações dessas macrobacias e sua relação com as regiões de planejamento e bairros.  

 

Para essas bacias hidrográficas de Niterói tem-se abaixo os principais parâmetros 

morfométricos que as caracterizam (Quadro 3). O diagnóstico de drenagem urbana (Prefeitura 

de Niterói, 2015),  a partir da determinação do índice de eficiência de drenagem – IED deu 

ideia sobre a capacidade alta ou baixa para o escoamento da água da chuva, levando-se em 

conta principalmente aspectos topográficos. IED Baixo indica bacias com potencial de retenção 

das águas pluviais em seu interior causando problemas internos/locais. IED Alto indicam 

grande capacidade de escoamento das águas pluviais podendo gerar processos erosivos e 

impactos à jusante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2: Principais Características Morfométricas das Bacias Hidrográficas de Niterói.  

 
 

Fonte: Adaptado de Prefeitura de Niterói; Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos – 
SECONSER; IPGA – Instituto de Planejamento Urbanos e Gestão Ambiental; Águas de Niterói; 
Diagnóstico, Descrição e Análise Crítica do Sistema de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas. 
Julho de 2015. 207 p. 
 
As sub-bacias com potencial em causar impactos à jusante, de erosões e devido à rápidos 

escoamentos superficiais são as bacias da Região Oceânica, mais precisamente da Sub-bacia 

da Lagoa de Piratininga; o Valão de Itacoatiara e Córrego dos Colibris (Tiririca) na Bacia da 

Lagoa de Itaipú.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Macrobacia Bacia Principal Bacia Hidrográfica Ordem Área Ct Dd Hmáx Hmín D IED
Rio das Pedras 2 2,65 1,92 0,72 275 60 215 Baixo

Rio Muriqui 3 7,96 10,39 1,31 400 25 375 Médio
Rio Sapê 4 13,19 33,22 2,52 390 25 365 Médio

Rio Pendotiba 3 6,17 12,39 2,01 400 30 370 Médio
Rio Várzea das Moças 3 4,94 4,54 0,92 260 70 190 Baixo
Córrego do Malheiro 2 3,15 5,46 1,73 265 65 200 Baixo

Fonseca 3 8,10 9,44 1,16 215 0 215 Baixo
Rio Bomba 1 1,61 2,43 1,51 175 0 175 Baixo
Rio Maruí 2 2,97 4,61 1,55 175 0 175 Baixo
Rio Icaraí 3 7,56 17,74 2,35 210 0 210 Baixo

Canal de São Francisco 3 4,07 9,16 2,25 345 0 345 Médio
Rio João Mendes 4 14,41 34,40 2,39 360 0 360 Médio

Rio da Vala 3 2,82 711,00 2,52 315 0 315 Médio
Córrego da Tiririca ou dos Colibris 0 1,51 4,12 2,73 340 0 340 Alto

Valão de Itacoatiara 0 1,18 3,89 3,28 340 0 340 Alto
Valão de Santo Antônio 2 2,48 6,44 2,60 185 0 185 Médio

Córrego da Viração 3 2,50 6,09 2,44 315 0 315 Alto
Rio Jacaré 3 5,94 22,57 3,80 400 0 400 Alto
Rio Cafubá 2 1,67 5,23 3,12 295 0 295 Alto
Rio Arrozal 3 2,98 13,60 4,57 335 0 335 Alto

Rio 
Alcântara e 

Aldeia

Baía da 
Guanabara

Região 
Oceânica

Rio Alcântara

Rio da Aldeia

Baía da 
Guanabara

Lagoa de Itaipu

Lagoa de 
Piratininga

Ordem - Ordem da Bacia (Strahler); Área (km²) - Área da Bacia Hidográfica; Ct - Comprimento Total de Canais da Bacia (km); Dd - Densidade de Drenagem 
(km/km²); Hmáx - Elevação Máxima da Bacia (m); Hmín - Elevação mínima da Baica (m); D - Desnivelamento (m). IED - índice que levou em conta parâmetros 
morfométricos para determinar se a bacia tem características de escoamento rápido das águas pluviais ou retenção das águas pluviais. IED Baixos indicam 
bacias com potencial de retenção das águas pluviais em seu interior causando problemas internos/locais. IED Altos indicam grande capacidade de escoamento 
das águas pluviais podendo gerar processos erosivos e impactos à jusante. 
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Figura 1: Macro e Microbacias Hidrográficas do Município de Niterói.  

 
Fonte: Elaborado por AMPLA, (2019).  
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Quadro 3:Características das Principais Macrobacias de Niterói e sua relação com Regiões de Planejamento e Bairros. 

Fonte: Adaptado de Prefeitura de Niterói; Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos – SECONSER; IPGA – Instituto de Planejamento Urbanos e Gestão Ambiental; Águas de Niterói; Diagnóstico, Descrição 
e Análise Crítica do Sistema de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas. Julho de 2015. 207 p. Os valores de área e percentual foram conferidos e ajustados em função do bando de dados atualizado cedido pela 
Prefeitura de Niterói .

Macrobacia/ 
Caracterização 

 Rios Colubandê/Alcântara e Aldeira Baía de Guabanara Região Oceânica 

Área total aprox. (km2) 41,94 39,93 45,5 

Principais Rios 

Rios Colubandê, Alcântara (São Gonçalo); Rio Aldeia, Rio 
das Pedras; Sapê; Pendotiba; Muriqui (porção Rio 

Alcântara); Rio do Ouro, Várzeas das Moças, Aldeira; 
Córrego Malheiro (Rio Aldeia). 

Rio Bomba, Rio Maruí, Rio Vicência (Canal da Alameda), Rio 
Cubango, Icaraí, Pé Pequeno, Santa Rosa, Canal Ary 

Parreiras/Rio Icaraí; Canal São Francisco, Canais da Grota e da 
Cahoeira. 

Rio Jacaré, João Mendes, Córrego da Viração, Valão de Santo 
Antônio, Rio da Vala, Valão Itacoatiara, Rio Arrozal, Rio Cafubá, 
Áreas que drenam na Lagoa de Piratininga; Áreas que drenam 
na Lagoa de Itaipú/Camboinhas, Áreas que drenam no Oceano 

Atlântico. Córrego da Tiririca. 
Municípios abrangidos Niterói, São Gonçalo, Itaboraí. Niterói Niterói 

Relação com as Regiões de Planejamento 

Regiões 
Área 
(km2) 

Área (%) Bairros 
Área 
(km2) 

Área (%) Bairros 
Área 
(km2) 

Área (%) Bairros 

Região Norte 6,13 14,6 
Baldeador; Caramujo; 

Fonseca; Santa Bárbara; 
Viçoso Jardim.  

17,23 43,15 

Baldeador, Barreto, Caramujo, 
Cubango, Engenhoca Fonseca, Ilha 

da conceição, Santana, São 
Lourenço, Ten. Jardim, Viçoso 

Jardim.  

- - - 

Leste 19,78 47,16 
Muriqui, Rio do Ouro; Várzea 

das Moças.  
- - - 0,13 0,3 Rio do Ouro, Vázea das Moças.  

Oceânica 0,1 0,24 
Cafubá, Engenho do Mato, 

Jacaré.  
- - - 45,3 99,6 

Cafubá, Camboinhas, Eng. do Mato, 
Itacoatiara, Jacaré, Itaípu, Jd. Imbuí, 
Maravista, Piratininga, Santo Antônio 

Serra Grande.  

Pendotiba 15,92 37,96 

Badu, Cantagalo, Ititioca, 
Largo da Batalha, Maceió, 

Maria Paula, Matapaca, Sapê, 
Vila Progresso.  

1,72 4,3 Ititioca, Largo da Batalha, Maceió.  0,07 0,06 Cantagalo 

Praias Baía 0,01 0,02 Santa Rosa, Viradouro.  20,78 52,04 

Boa Viagem, Cachoeira, Centro, 
Charitas, Fátima, Gragoatá, Icaraí, 

Ingá, Jurujuba, Morro do Estado, Pé 
pequeno, Ponta d’areia, Santa Rosa, 

São Domingos, São Francisco, 
Viradouro, Vital Brasil.  

0,05 0,11 Charitas, Jurujuba, São Francisco.  
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3 SITUAÇÃO ATUAL DOS SERVIÇOS DE MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS E 

DRENAGEM URBANA 

 

 

 GESTÃO DOS SERVIÇOS 

 

A gestão dos serviços de drenagem urbana e manejo de águas pluviais em Niterói possui a 

participação de algumas secretarias e órgãos do poder executivo municipal, entre elas 

podendo-se citar com maior relavância: a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos – 

SECONSER; Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura – SMO; Secretaria Municipal de 

Defesa Civil e Geotécnica (SMDCG) e a Empresa Municipal de Moradia Urbanização e 

Saneamento – EMUSA que é uma empresa pública municipal com administração indireta 

porém vinculada à Sec. Municipal de Obras e Infraestrutura - SMO.  

 

Nos itens a seguir será realizada uma contextualização sobre cada um destes órgãos e suas 

principais atividades tocante à drenagem urbana e manejo de águas pluviais (Figura 2).  

 

Figura 2: Síntese dos Órgãos relacionados à Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais.  

 
Fonte: Elaborado por AMPLA, 2019. 

 

 Secretaria de Conservação e Serviços Públicos – SECONSER 

 

A Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SECONSER) foi criada pela Lei 

Municipal n° 3.022 de 21 de março de 2013 e é um órgão da administração direta da Prefeitura.  

 

Tem como principais atividades executar (direta ou indiretamente através de terceiros), as 

obras e serviços de conservação da cidade e exercer atribuições dos serviços públicos, exceto 

àqueles vinculados ao trânsito e transporte; Entre outras atividades compete à Secretaria: a 

gestão, coordenação, execução e avaliação da conservação das obras e serviços públicos do 

sistema de infraestrutura; a conservação da malha viária do município; a manutenção das 

redes pluviais, galerias, bueiros, pontes e túneis; a manutenção, fiscalização e controle dos 

veículos, máquinas e equipamentos integrantes da frota municipal; o monitoramento de 

enchentes; a fiscalização de serviços concedidos de telefonia, televisão a cabo e gás 

encanado; a fiscalização dos termos do contrato entre o Município e as empresas responsáveis 

pela administração das vagas de estacionamento em espaço público e do mobiliário urbano 

do Município, respectivamente; a implantação, manutenção e aprimoramento da rede de 

iluminação pública; o acompanhamento e a fiscalização das obras e serviços afetos à 

Secretaria;etc.  

 

Portanto, no âmbito do manejo de águas pluviais urbanas a SECONSER é o órgão responsável 

pela operacionalização do sistema, manutenções, limpezas e pequenos reparos para que 

esteja adequadamente funcional quando da ocorrência de eventos de chuva.  

 

 Secretaria Municipal de Obras e Infraestrura – SMO 

 

A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrura – SMO também foi criada a partir da Lei 

Municipal n° 3.022/2013. Nesta Secretaria ficam as atribuições de executar as obras e serviços 

relacionados à infraestrura da cidade e atividades afins porém focada na elaboração e 

concepção dos projetos e estudos. As obras e serviços são geralmente contratadas de forma 
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terceirizada através da lei de contratos públicos e licitações, cuja execução é acompanhada 

pelos técnicos e/ou fiscais da SMO.  

 

Tocante à drenagem urbana a SMO é a responsável por contratar e acompanhar projetos 

técnicos e estudos ligados à implantação de drenagem urbana, microdrenagem ou 

macrodrenagem urbana aliados ou não à obras de pavimentação viária ou outras melhorias da 

infraestrutura urbana.  

 

 Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento – EMUSA 

 

A Empresa Municipal de Moradia, Urbanismo e Saneamento (EMUSA) é uma empresa pública 

da Administração Indireta do Município, vinculada à Secretaria Municipal de Obras e 

Infraestrutura, porém dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio 

próprio e autonomia administrativa e financeira.  

 

Foi criada em novembro de 1987 com a fianlidade de executar as obras e serviços relacionados 

à infraestrutura da cidade e a manutenção e reparo de próprios municipais, além de outras 

funções correlatas; assessorar o Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura na definição e 

implementação da política de obras públicas a cargo do Município, entre outras atividades.  

 

No âmbito do manejo de águas pluviais urbanas a EMUSA é então responsável pelo 

desenvolvimento, acompanhamento e fiscalização das obras ligados à macrodrenagem e 

microdrenagem urbana em consonância com a SMO. Os projetos e estudos podem ser 

elaborados pela própria equipe técnica da EMUSA ou também serem terceirizados através de 

contratos públicos/licitações.  

 

 Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia - SMDCG 

 

A Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia - SMDCG (Defesa Civil Municipal) é parte 

integrante do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC constituído por órgãos 

e entidades da adminstração pública federal, estadual, municipal e do Distrito Federal que 

atuam na área de proteção e defesa civil, centralizados pela Secretaria Nacional de Proteção 

e Defesa Civil pertencente ao Ministério de Integração Nacional.  

 

A Defesa Civil de Niterói é o órgão em nivel municipal dentro do SINPDEC responsável pela 

proteção e defesa civil e articulação, coordenação e desenvolvimento de ações em ambito 

municipal. Nos eventos extremos como alagamentos, inundações e escorregamentos é a 

Defesa Civil o órgão responsável pela articulação política, administrativa e executiva para a 

resolução dos problemas emergências e mitigar danos à população no primeiro momento de 

ocorrência dos eventos. Importante órgão para a articulação de todas políticas e ações de 

emergência e contingência no ambito municipal, podendo-se articularem-se em nivel regional, 

estadual ou nacional, onde couber.  

 

A Defesa Civil atende aos eventos extremos e possui o monitoramento de parâmetros que 

visam analisar o potencial de ocorrências de desastres, desta forma comunicando à população 

e aos gestores para a adoção das melhores estratégias. Além disso é a responsável pela 

elaboração e condução, quando necessário, dos Planos de Emergência e Contingência no 

município.  

 

Em Niterói a Defesa Civil possui um Centro de Monitoramento hidro-meteorológico composto 

por 04 estações meteorológicas com monitoramento contínuo em 24 horas; 46 pluviômetros e 

sistema de alerta com 30 sirenes para acionamento e comunicação local no caso de possíveis 

eventos diagnosticados. A Defesa Civil conta com cerca de 50 funcionários entre equipe 

técnica formada por profissionais de várias áreas e pessoal administrativo.  

 

 

 REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

O município de Niterói não possui agência conveniada ou outro órgão municipal autárquico 

responsável pela regulação dos serviços de saneamento básico nem tampouco aos serviços 



Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB 
 

Prefeitura Municipal de Niterói 
 

 

 
26 

 
 

 

de drenagem urbana e manejo de águas pluviais. Esta questão vai em desacordo ao 

estabelecido na Lei n° 11.445/2007 que estabelece a regulação dos serviços como uma das 

ações inseridas na titularidade, a qual, pode ser delegada a órgão ou entidade com autonomia 

político-administrativa e jurídica.  

 

 

 ASPECTOS DA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E MANEJO 

DE ÁGUAS PLUVIAIS  

 

A SECONSER é a secretaria municipal responsável pela conservação e manutenção dos 

sistemas de drenagem urbana o que inclui a macrodrenagem (rios e canais) e a 

microdrenagem (galerias, bueiros, bocas-de-lobo, etc). A secretaria também realiza pequenos 

reparos, obras de pequeno porte e melhorias estruturais realizadas localmente, quando 

necessário (tais como alterações de tubulações, aumento de diâmetro, travessias, etc).  

 

Na SECONSER há a Subsecretaria de Rios e Canais que possui esta atribuição, sendo 

subdivida em duas Coordenadorias principais: Coordenadoria de Microrenagem e 

Coordenadoria de Macrodrenagem. Na Figura 3 apresenta-se o organograma atual da 

Secretaria com indicação dos órgãos citados responsáveis pela operação do sistema.  

 

Para fins de organização das atividades a Subsecretaria de Rios e Canais realiza as atividades 

de manutenção e conservação em dois grupos sendo um contemplando as regiões de 

planejamento Praias da Baía, Norte e Pendotiba e o outro que tem atribuições nas regiões de 

planejamento Oceânica e Leste denominado como Núcleo Operacional de Itaipú – NOI. 

 

A maioria dos funcionários que atuam nas atividades da Sub-secretaria de Rios e Canais é 

terceirizada, ou seja, cedida através da contratação de empresas para a prestação dos 

serviços ou contratações individuais por tempo determinado. Atualmente a disponibilidade de 

pessoal é conforme apresentado no Quadro 4. Mesmo com as terceirizações, o efetivo de 

pessoal à disposição para as atividades operacionais de manutenção do sistema de drenagem 

urbana é insuficiente frente às necessidades.  

 

Quadro 4: Síntese da Relação de Funcionários na Sub-Secretaria de Rios e Canais por atividade/função. 
Repartição ou Atividade Principal Quantidade 

Manutenção de Rios e Canais 13 

Vacall (Hidrojato) 9 

Pequenas Obras/Reparos 15 

Almoxarifado 2 

Administração 3 

Limpeza 3 

Cozinha 1 

Motoristas 4 

Motoristas Caminhão Munk 2 

Oficina 3 

Operadores de Máquina 2 

Motociclistas 1 

Eletricistas 1 

NOI* 18 

Vacall Noturno (Hidrojato) 4 

Reparos/Obras (noturno) 3 

Total 84 

*Núcleo Operacional Itaípu (NOI). Fonte: Informações da Sub-Secretaria de Rios e Canais em jun. 2019.  
 

Quanto à máquinário e equipamentos, da mesma forma como quanto à pessoal, há poucos 

bens próprios disponíveis e em condições de uso dentro da SECONSER e/ou da própria Sub-

secretaria de Rios e Canais sendo que a maioria dos equipamentos e maquinários são cedidos 

para uso através da terceirização em contratos de prestação de serviços de manutenção e 

conservação urbana, aliados às equipes de trabalhadores para cada atividade.  
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Figura 3: Organograma Atual da SECONSER e a Subsecretaria responsável pelo Sistema de Drenagem Urbana. 

 
Fonte: Adaptado de  Secretaria de Planejamento , Modernização da Gestão e Controle (2016). 
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O muncipio de Niterói também mantém convênio de cooperação com o INEA – Instituto 

Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro com a delegação ao município da titularidade sobre a 

administração e manutenção dos corpos de água inseridos no território. O(s) termo(s) de 

convênio de cooperação tem por objetivo o uso de equipamentos e máquinário cedidos pelo 

INEA para uso da Prefeitura para conservação e manutenção dos principais rios e canais 

localizados em Niterói.  

 

A frota total própria e/ou disponível à Sub-secretaria de Rios e Canais é apresentada no 

Quadro 5 e algumas imagens de equipamentos observados na visita técnica constam nas 

Figuras 4 e 5. 

 

Quadro 5: Relação de Veículos ou Equipamentos da Sub-Secretaria de Rios e Canais.  
Veículo ou Equipamento/Modelo/Placa (se houver) Tipo  Ano  

Caminhão VW15180 - LNK 4606 Munck 2001 

Kombi VW 1.4 – LPC 3304 Kombi 2007  

Retro/Draga Poclain LY 2P  Retro Poclain 1980 

Caminhão 24220 LTN 3291 Vacall 2010 

Pá Carregadeira Clark Bobcat M 790  Bobcat 1980 

Retroescavadeira JCB 3C 4x4 (INEA) Retroescav. 2008 

Escavadeira Hidráulica CX 220 (INEA)1 Escavadeira 2007  

Retroescavadeira Randon RK 406B 4x2 (INEA) Retroescav. 2008 

Escavadeira Hidráulica CX 220 (INEA) Retroescav. 2008  

1Equipamento inoperante no momento. Fonte: Informações da Sub-Secretaria de Rios e Canais, junho 
de 2019.  

 

Como pôde ser visto a quantidade de veículos e equipamentos pesados para manutenção e 

conservação de rios e canais na cidade, bem como uso de apoio operacional é muito escassa. 

Além disso, os veículos à disposição são antigos, a maioria com mais de 10 anos de uso. São 

exigidos em trabalhos de grande porte e por isso estragam com facilidade, não apenas pela 

idade, mas devido ao emprego nas próprias atividades de manutenção, conservação e 

melhorias. Ao menos um desses veículos encontrava-se inoperante (junto ao NOI) quando da 

visita técnica.  

 

Este cenário justifica à SECONSER manter contratos de terceirização de serviços de 

manutenção para suas atividades base, não apenas para pessoal, como também na cessão 

de maquinários e equipamentos. Veículos de fiscalização e de acompanhamento de serviços 

e transporte também são locados através de contratação geral da Administração.  

 

Atualmente a SECONSER mantém contrato de terceirização de serviços com a empresa 

GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI (N° 04/2019 e aditivo n° 02/2019) para: 

“contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de apoio técnico em 

serviços comuns de engenharia para auxílio na operação de conservação e manutenção e 

limpeza de galerias e drenagens do município de Niterói com inclusão de ferramentas, 

uniformes e equipamentos de uso próprio dos funcionários, sem fornecimento de peças, 

materiais ou componentes, conforme especificações do Termo de referência, projeto básico.” 

O pagamento pelos serviços são realizados a partir da verificação da execução dos serviços 

pelo(s) fiscal(is) e respectiva aprovação por medição dos mesmos.  

 

Figura 4: Retroescavadeira para uso nos serviços. 

 
Fonte: Arquivo técnico AMPLA, 2019.  
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Figura 5: Escavadeira Hidráulica para uso nos serviços. 

 
Fonte: Arquivo técnico AMPLA, 2019 

 

 

 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE DRENAGEM NATURAL E ARTIFICIAL. 

 

As manutenções e limpezas da rede de drenagem natural e artificial em Niterói são atividades 

realizadas pelas equipes disponíveis da SECONSER. Os profissionais realizam pequenos 

reparos na rede de microdrenagem, consertos de bueiros e bocas-de-lobo, resolução de 

entupimentos, troca ou reparo por danos, executam obras em pequenos trechos de galerias 

em vias ou travessias e canais, etc. As manutenções e limpezas são periódicas tanto nos 

canais como em drenagens abertas, ao longo dos rios e nas redes de microdrenagem. 

 

No geral, ocorrem de maneira sistemática antes e durante a ocorrência de eventos de chuva, 

porém com maior frequência logo após a ocorrência das chuvas, resolvendo locais 

problemáticos que apresentam represamento ou entupimentos que precisam ser limpos e 

realizar a remoção de sedimentos retidos para que se faça adequadamente o escoamento 

pluvial. As equipes são organizadas diariamente pelas Coordenadorias da Subsecretaria de 

Rios e Canais atendendo-se a um roteiro de limpeza emergencial ou limpeza eventual.  

 

As equipes são formadas pelo pessoal de obras e manutenção (pedreiros, serventes) e os 

operadores das máquinas necessárias às atividades. As máquinas variam em função de cada 

local a ser atendido, mas podem ser deslocados as retroescavadeiras, caminhões basculantes 

ou os hidrojatos (Vacall).  

 

Atendimentos à população também são inseridos nos roteiros em função da emergência, 

ocorrência ou disponibilidade de pessoal e maquinário. Não há uma programação 

estabelecida, porém como alguns pontos da cidade são frequentemente problemáticos quanto 

da ocorrência de chuvas, no geral, a maior parte dos atendimentos ocorre buscando sanar 

eventualidades pontuais.  

 

As equipes de manutenção e limpeza atuam em pelo menos dois turnos: diurno e noturno, 

sendo que noturno fica disponpivel ao menos uma equipe numa situação normal de 

atendimento. Há muitos reparos, obras ou limpezas que são realizados preferencialmente à 

noite uma vez que se evita afetar o trânsito local, por exemplo. Contudo a maior parte dos 

serviços é realizada durante o dia.  

 

No geral atuam no periodo diurno 03 equipes e 01 no periodo noturno para cada atividade, por 

exemplo: há as “turmas” da limpeza de canais; há as turmas de limpeza de galerias; há as 

turmas das obras (reparos), caso necessário são formadas equipes/turmas de “limpezas 

emergenciais” visando atender solicitações urgentes e atendimento à população.   

 

As limpezas em bocas-de-lobo, caixas de inspeção e bueiros são feitas logo após a chuva, 

pois a remoção dos sedimentos é mais fácil por estar úmido e pouco compactado, facilitando 

a remoção manual, uma vez que o uso de retroescavadeira é impossibilidata pelas estruturas 

serem de pequeno porte.  

 

Os sedimentos e detritos são acondicionados em sacos plásticos pelos funcionários e 

recolhidos por caminhões caçamba específicos às atividades de manutenção. Os detritos são 

encaminhados ao Aterro do Morro do Céu.  
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A SECONSER informou que no mês de junho de 2019 foram realizadas 2.249 desobstruções 

de bueiros. Em junho foram realizadas 774 intervenções nas unidades. Tem-se buscado 

gradualmente aumentar as atividades operacionais de manutenção permanente no sistema de 

microdrenagem visando principalmente adequar o sistema aos períodos chuvosos e garantir 

que estejam aptos a escoar os volumes de chuva com maior eficiência. Há tendência na 

realização das atividades em se priorizar o atendimento de limpezas nos locais problemáticos 

e já conhecidos da Secretaria e da população como os que serão mostrados neste diagnóstico.  

 

Para melhor entendimento, na Figura 6 há um fluxograma exemplificando os serviços de 

limpeza em sistemas de microdrenagem apenas com ação manual. Já na Figura 7 há outro 

fluxograma exemplificando os serviços de limpeza em sistemas de microdrenagem com ação 

manual e apoio do Vacall para resolução de um entupimento e represamento na Rua Bertha 

Motta Vieira, Bairro Engenho do Mato.  
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Figura 6: Fluxograma dos Procedimentos de Limpeza no Sistema de Microdrenagem. 

 
Fonte: Elaborado por AMPLA a partir de fotos de junho 2019.  
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Figura 7: Exemplo de Procedimentos de Limpeza no Sistema de Microdrenagem – uso do Vacall. 

 
Fonte: Elaborado por AMPLA a partir de fotos de junho 2019.  
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A seguir algumas imagens das equipes em atuação observadas logo após evento de chuva. A 

Figura 8 mostra as equipes fazendo a remoção de sedimentos de caixa de inspeção de 

microdrenagem no Bairro Icaraí.  

 

Figura 8: Equipes removendo sedimentos em caixa de inspeção da rede após chuva. 

 
Fonte: Arquivo técnico AMPLA, 2019.  

 
 

As manutenções em valas de drenagem, rios e canais também é realizada, no geral, com uso 

de equipamentos hidráulicos, apoio manual e atividades de limpeza e roçada da vegetação 

assim como é apresentado exemplo na Figura 9 realizado no bairro Engenho do Mato.  

 

 

Figura 9: Limpeza, manutenção e desassoreamento de vala de drenagem. 

 
Fonte: Arquivo técnico AMPLA, 2019.  

 

As atividades também estão sendo realizadas principalmente dentro de um Projeto chamado 

de Zeladoria, em parceria com outras empresas e entidades municipais como a CLIN, a própria 

SECONSER, a Secretaria de Assistência Social, SEOP, EMUSA e NITTRANS. O projeto teve 

início em Junho de 2019. 

 

Além da limpeza de bueiros e rios e canais, voltados ao sistema de drenagem urbana, são 

realizadas outras manutenções como pintura e recuperação de meio-fio, pintura de poste de 

iluminação pública, capina, roçada, varrição e outros pequenos reparos necessários nas vias 

e logradouros públicos. Os serviços são realizados na modalidade de mutirão pelas ruas e 
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quadras a partir de um planejamento desenvolvido em parceria pelas secretarias e 

coordenados atualmente pela CLIN em consonância aos principais Distritos de Limpeza 

Urbana – DLUs já existentes (caracterizados em detalhes no sistema de manejo de resíduos 

sólidos urbanos deste Plano).  

 

O Programa da Zeladoria tem como um dos principais objetivos prevenir alagamentos pontuais 

nos locais de conhecimento da municipalidade e com frequência estabelecida. Porém as 

demais melhorias também auxiliam na conservação urbana.  

 

De junho até agosto foram realizadas as seguintes atividades em termos quantitativos. 

 

Quadro 6: Atendimentos do Projeto da Zeladoria (junho a agosto de 2019). 
Serviço (unidade medida) Junho Julho Agosto Totais 

Pintura Meio fio (metro) 49.280 36.150 2.980 88.410 

Pintura Postes (unidades) 524 2.870 1.923 5.317 

Capina (metro) 73.920 202.120 94.220 370.260 

Limpeza Bueiros (unid.) 774 2.249 3.255 6.278 

Varrição (metro) 93.520 216.300 107.280 417.100 

Rios e Canais (tonelada) - 700 1.260 1.960 

Fonte: Elaborado a partir de dados cedidos pela CLIN em outubro de 2019. 

  

O Projeto é divido em duas zonas de atuação com duas coordenadorias da CLIN. Foram 

definidos setores e subsetores aliados aos bairros, considerando-se as demandas e o porte do 

mesmo. Dependendo da localidade/bairro a execução dos serviços na modalidade mutirão tem 

prazo diferente.  

 

A seguir a compilação dos dados de atuação/execução dos serviços dentro do projeto da 

Zeladoria quanto à microdrenagem urbana (limpeza de bueiros) com a utilização das equipes 

e dos veículos hidrojatos (vacall) ao longo de 2019. 
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Figura 10: Manutenções da Rede de Microdrenagem na Zeladoria com equipes. 

 
Fonte: Elaborado por AMPLA, 2019. 
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Figura 11: Manutenções da Rede de Microdrenagem na Zeladoria com emprego de caminhões Vacall. 

 
Fonte: Elaborado por AMPLA, 2019. 
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 DESCRIÇÃO DO SISTEMA EXISTENTE 

 

As técnicas e tecnologias adotadas pelo município estão ligadas a conceitos de um rápido 

escoamento e disposição final das águas pluviais que deságuam principalmente na Baía de 

Guanabara.  

 

O sistema implantado opera majoritariamente por gravidade no qual, as águas pluviais 

coletadas pelo sistema de microdrenagem são conduzidas por uma rede de galerias 

subterrâneas até os canais mais próximos de macrodrenagem, esses compondo a hidrografia 

da região até a Baía.  

 

 Descrição do Sistema de Microdrenagem Urbana  

 

O sistema de microdrenagem urbana de Niterói é conceitualmente absoluto, ou seja, sua 

implantação considera que apenas escoará águas pluviais originadas do escoamento 

superficial excedente dos eventos de chuva e dos principais rios e córregos que passam pelo 

ambiente urbano, formando a macrodrenagem seja ela natural ou já retificada ou artificial. Da 

mesma forma o SES (separador absoluto) também é assim dimensionado para as redes 

coletoras. 

 

Contudo, em Niterói há a peculiaridade quanto ao emprego das Tomadas de Tempo Seco – 

TTS, unidades estas pertencentes ao Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) operadas pela 

Águas de Niterói, cujo assunto é abordado em detalhes no diagnóstico daquele sistema de 

saneamento.  

 

Estes dispositivos do SES estão atrelados ao sistema de drenagem urbana e manejo das 

águas pluviais com o objetivo de se evitar que as águas urbanas previamente contaminadas 

por lançamento de esgotos sanitários cheguem à Baía antes de se promover um tratamento. 

Isso torna parte do sistema de drenagem unitário ou misto onde há o manejo das águas pluviais 

urbanas com os esgotos sanitários dispostos não intencionalmente e sim devido à ligações 

clandestinas na rede de microdrenagem ou a geração desses efluentes em regiões ainda não 

atendidas pela rede coletora do SES como ocorre com os aglomerados subnormais 

(comunidades).  

 

As Tomadas de Tempo Seco – TTS foram instaladas de modo a impedir o incremento de 

poluição na Baía por esgotos sanitários não tratados e consequentemente melhorar a condição 

socioambiental do espaço urbano. Há um cenário crítico no município quanto à ligações 

irregulares de esgotos na rede de drenagem pluvial e ainda a questão das ocupações 

irregulares e a existência massiva de aglomerados subnormais (comunidades) onde as 

instalações e infraestruturas de saneamento básico não chegam na integralidade, devido à 

problemas sociais e de viabilidade técnica.   

 

Destaca-se que a TTS é uma alternativa paliativa que, conforme definição apresentada, não 

funciona de forma eficaz em dias de chuva. A solução definitiva, mais eficiente e eficaz, seria 

a ampliação do sistema separador absoluto (SSA) já existente na cidade, captando os esgotos 

gerados diretamente das residências e evitando, assim, que eles cheguem aos cursos d’água 

e canais de drenagem urbana.  

 

A implantação das TTS se justifica principalmente devido a existência de ocupações 

irregulares, comunidades de baixa renda e a disposição indevida de esgotos sanitários na 

drenagem pluvial e cursos de água, porém deveriam ser utilizadas de maneira provisória 

prevendo-se melhorias graduais na expansão do SES e na execução de outros programas 

relativos ao saneamento básico, bem como educação ambiental. 

 

O que ocorre é que, muitas vezes, se tornam a solução permanente/definitiva e se comportam 

como estruturas atípicas do sistema de esgotamento sanitário convencional demandando altos 

custos de tratamento do esgoto devido ao excessivo aumento de volume a ser tratado, 

especialmente nos momentos de chuva. 
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Com o uso das TTS parte das águas pluviais urbanas também recebem tratamento junto às 

Estações de Tratamento de Esgotos – ETEs presentes no SES. Conforme já apresentado no 

respectivo relatório do Diagnóstico do SES, as TTS funcionam como um dispositivo by pass, 

pois na ausência de eventos de chuva, quando o nível dos cursos d’água e canais de drenagem 

é baixo, quase todo o fluxo de água é direcionado às TTS, quando existentes. Desta forma, 

esta água é introduzida à rede coletora de esgoto mais próxima e transportada até a respectiva 

ETE, conforme a bacia de esgotamento em que a TTS está instalada.  

 

Na Figura 12 pode-se observar um destes dispositivos de Tomada de Tempo Seco – TTS em 

operação localizado especificamente na Av. Alm. Ary Parreiras. Nota-se que quase todo o fluxo 

de água do canal de drenagem está sendo transportado para a unidade. Isto ocorre, pois além 

de não ser em um dia com ocorrência de chuva, há um leve ressalto no canal de drenagem, o 

qual represa a água e a direciona à galeria destacada na foto.  

 

Figura 12: TTS Instalada em Canal de Drenagem no Bairro Icaraí. 

 
Fonte: Arquivo técnico AMPLA, 2019.  

 

Conforme mencionado anteriormente, a eficiência das TTS é prejudicada em dias de chuva, 

pois com o aumento do nível de água dos canais de drenagem, a água ultrapassa este ressalto 

do canal, que opera como uma espécie de barramento, sendo encaminhada para a baía.  

Entretanto, as TTS continuam operando, porém de forma afogada e com uma maior diluição 

dos eventuais contaminantes presentes na água. Ou seja, em dias de chuva, há um aumento 

expressivo na vazão de água que é encaminhada à rede coletora de esgoto e, 

consequentemente à ETE, e também, há um aumento da vazão drenada para a Baía de 

Guanabara, porém com um nível de diluição elevado, o que minimiza os efeitos poluentes, nas 

praias, dos esgotos lançados irregularmente nos dispositivos de drenagem urbana de Niterói.  

 

As TTS estão localizadas, em sua grande maioria, à jusante de canais e rios que percolam 

pelos maciços onde há ocupação desordenada, com o adensamento urbano de comunidades. 

Abaixo a relação de alguns dos canais ou rios nos quais foram identificados os dispositivos de 

Tomada de Tempo Seco - TTS:  

 

 Canal do Rio Jacará;  

 Canal da Ary Parreiras (Rio Icaraí);  

 Canal de São Francisco;  

 Rio Cafubá;  

 Canal da Taubaté.  

 

Posicionando as TTS em um mapa, pôde-se identificar algumas das comunidades que estão 

ligadas diretamente com estes dispositivos, sendo elas, principalmente:  

 

 Saibreira/ Jacaré; 

 Cafubá; 

 Preventório;  

 Morro Salina e Peixe Galo;  

 Cascarejo;  

 Morro do Pau Ferro;  

 Morro da Cotia. 
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Apesar de haver o dispositivo de Tomada de Tempo Seco próximo a essas comunidades, isto 

não implica em uma cobertura do SES, tampouco significa acesso ao saneamento a estas 

populações residentes em aglomerados subnormais como foi amplamente abordado no 

diagnóstico do SES deste Plano. As TTS estão localizadas em pontos abaixo das 

comunidades, os efeitos positivos desta alternativa são refletidos nas praias e nos canais de 

drenagem onde estão instaladas, garantindo menos impactos à poluição da Baía de 

Guanabara e não necessariamente nas comunidades onde os esgotos estão sendo gerados e 

dispostos de maneira irregular na micro e na macrodrenagem.  
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Figura 13: Localização das TTS nos Canais e Rios e sua abrangência com as Comunidades.  

 
Fonte: Elaborado por AMPLA, 2019. 
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Com exceção das TTS aliadas ao SES compreendem os principais métodos e dispositivos 

empregados em Niterói para a drenagem urbana e o manejo de águas pluviais:  

 

 Meio-fio, bocas-de-lobo, caixas coletoras com gradeamento e sem gradeamento, galerias 

subterrâneas, poços de visita para microdrenagem; 

 Sarjetas, sarjetões, valas naturais e de concreto.  

 A macrodrenagem urbana é composta basicamente pelos rios, córregos e ribeirões, bem 

como os canais que drenam a água pluvial até a Baía, praias oceânicas como também 

pelos Sistemas Lagunares (Lagoa de Itaipú e Piratininga).  

 

Esquematicamente o modelo utilizado no município é apresentado na Figura 14. 

 

Figura 14: Sistema de Drenagem Urbana de Niterói – Modelo Empregado. 

                 
Fonte: Elaborado por AMPLA, 2019. 

 

A seguir algumas imagens que exemplificam as principais tipologias operacionais implantadas 

em Niterói para o sistema de drenagem urbana.  

Figura 15: Tipos de Unidades do Sistema de Microdrenage Urbana em Niterói. 

 
Fonte: Elaborado por AMPLA a partir de fotos de junho 2019.  

 

Figura 16: Tipos de Unidades do Sistema de Microdrenage Urbana em Niterói - continuação. 

 

Fonte: Elaborado por AMPLA a partir de fotos de junho 2019.  
 

Pôde-se verificar em visita técnica a existência de diversos tipos de unidades para o sistema 

de microdrenagem urbana e, portanto não há nenhuma padronização quanto a essas 

estruturas físicas do sistema, referentes a tamanhos e formas pelas ruas do município.   

 

Sarjetas

Bocas-de-
lobo

Galerias  
Pluviais 

Subterrâneas

Macrodrenagem: 
Canais e Córregos
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Da mesma forma a localização das bocas-de-lobo nas vias é diferenciada, não havendo 

manutenção de distâncias mínimas padrões entre elas. As estruturas de limpeza e inspeção 

também dificultam a manutenção do sistema de microdrenagem, pois são ausentes ou 

distantes dos pontos críticos e de confluência. No geral são caixas de inspeção com tampa de 

concreto com uma ou duas tampas de acesso localizadas nos passeios ou nas próprias vias.  

 

A ausência de padronização pode ocasionar problemas logísticos e operacionais, 

especialmente ligados à manutenção e limpeza dos dispositivos. Também colabora para que 

haja diferentes eficiências de escoamento rua à rua. Sugere ainda que os projetos são 

concebidos localmente e podem não ter considerado a bacia hidrográfica como unidade de 

planejamento.  

 

O sistema de microdrenagem apresenta diversos problemas pontuais que acarretam em 

inundações e alagamentos, tais como: obstruções, estreitamentos, desvios, retificações, 

ausência de declividades suficientes, entre outros que acabam por alterar o escoamento 

adequado das águas pluviais.  

 

 Descrição do Sistema de Macrodreanagem Urbana  

 

Quanto aos sistemas de macrodrenagem, em Niterói há cursos naturais de água e canais 

revestidos de concreto ou mistos (parcialmente revestidos), no geral de formato retangular, 

abertos ou fechados. São eles que drenam as águas pluviais urbanas advindos dos sistemas 

de microdrenagem até deságue na(s) Orla(s).  

 

Como o município é intensamente ocupado, em especial na planície e tendo-se um relevo que 

favorece o rápido escoamento das águas pluviais, com curtos tempos de concentração das 

bacias urbanas, o sistema encontra-se, no geral, sobrecarregado e subdimensionado.  

 

A ocupação não planejada ou desordenada das áreas de inundação natural dos cursos de 

água que passam no ambiente urbano, a degradação das áreas de preservação permanente 

– APP, o aterramento, a impermeabilização do solo a níveis máximos e a própria característica 

de Niterói em possuir gradientes de escoamento rápido (bacias pequenas) favorece a 

ocorrência de eventos adversos, principalmente nas regiões mais baixas na planície.  

 

Além disso, os canais urbanos de Niterói encontram-se bastante degradados quanto à seus 

aspectos ambientais devido à disposição de esgotos sanitários, efluentes de outras origens e 

resíduos sólidos. Pneus, móveis velhos, madeira, eletrodomésticos, resíduos recicláveis secos 

são costumeiramente vistos pela cidade e precisam ser constantemente removidos pelas 

atividades de limpeza dos canais e cursos de água.  

 

Além de afetarem a qualidade ambiental, esses materiais causam entupimentos e 

represamentos afetando a eficiência dessas unidades quando da ocorrência de chuvas de 

maior intensidade. Os sistemas de microdrenagem também são afetados pela colocação 

indevida de resíduos e esgotos e a disposição inadequada desses materiais nessas unidades 

é um problema crônico da cidade.  

 

Há 29 canais de drenagem principais em Niterói passando pela porção urbana do município. 

Na parte inferior, no geral, estão em calha retangular e canalizados ou abertos; na parte 

superior correm, no geral, em leito natural. O SNIS/AP (2017), com base neste levantamento 

informou que 25% dos canais tem canalização aberta. 4,2% canalização fechada e 3% com 

algum tipo de dique.  

 

No Quadro 7 estão as principais características físicas destas unidades e dos cursos de água 

considerados.  
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Quadro 7: Relação de Rios e Canais da Área Urbana de Niterói e suas Características.  

 
Fonte: Retirado de Prefeitura de Niterói; Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos – SECONSER; IPGA – Instituto de Planejamento Urbanos e Gestão Ambiental; Águas de Niterói; Diagnóstico, 

Descrição e Análise Crítica do Sistema de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas. Julho de 2015. 207 p. 
. 

 

 

 

 

 

 

 

Extensão (m)

1 Rio Bomba 3800

2 Canal Maruí-Engenhoca 1150
3 Canal Pátio Leopoldina 350
4 Rio Holofote 700

5 Canal da Alameda
3750

6 Canal da Vicência 550
7 Canal Riodades 580
8 Canal Cintura Washington Luiz 1400
9 Canal Passarinho 1200
10 Rio Cubango 2600
11 Canal da Martins Torres 2200
12 Rio Icarái 1500
13 Canal Ari Parreiras 3500
14 Canal da Grota 1100
15 Canal da Cachoeira 2500
16 Canal de São Francisco 1600
17 Canal da Taubaté 400
18 Rio Matapaca 3450
19 Canal da Formiga 1850
20 Canal do Sapê 950

21 Rio Arrozal 3750
22 Rio Jacaré 1150
23 Canal Gragoatá 1900
24 Rio João Mendes 4650
25 Rio da Vala 2750
26 Canala Colibri 954
27 Canal Viração 3020
28 Valão Itacoatiara 550
29 Canal Sto Antônio (Bristol) 421

Rios e Canais Tipo de Seção

Aberta, com canal sem revestimento.

Mista, calha retangular com parede e fundo.

Macrobacia Alcântara/Aldeia

Macrobacia da Baía Guanabara

Mista: seção aberta em canal de seção retangular (concreto) e enterrada de seção retangular (concreto)

Mista, calha retangular com parede e fundo e trecho semienterrado.
Fechada em seção retangular revestida

Mista: fechada com seção triangular autolimpante (concreto) e pequenos trechos em canal de seção triangular (concreto); seção final 
mista com calha aberta e fechada em seção retangular (concreto).
Fechada em seção retangular revestida
Fechada em seção retangular revestida
Mista: aberta com canal de seção retangular (concreto) e fechada em seção retangular (concreto)
Fechada em calha retangular (concreto)
Mista: maior parte fechada com calha retangular (concreto)
Enterrado em seção retangular (concreto)
Mista: seção fechada de seção retangular (concreto) e aberta com canal de seção retangular (concreto)
Aberta: canal com seção trapezoidal (concreto) até cruzamento com Canal Icaraí e seção final retangular (concreto)

 Mista: canal de seção retangular (concreto) e fechada em seção seção retangular (concreto)
Mista: seção aberta em canal retangular sem revestimento e fechada com seção retangular com parede e fundo (concreto)
Mista: aberta com canal em seção retangular (concreto) e fechada com seção retangular (concreto)

Mista: seção aberta em canal de seção retangular (concreto) e enterrada de seção retangular (concreto)
Aberta com canal de seção retangular com parede e fundo em concreto

 Mista: aberta com canal em seção retangular (concreto) e fechada com seção retangular (concreto)

 Mista: aberta em canal sem revestimento e fechada em seção retangular (concreto)
  Mista: aberta em canal retangular (concreto) e fechado em seção retangular (concreto)
 Aberto em canal retangular sem revestimento
 Aberta com canal retangular (concreto)

Macrobacia da Região Oceânica

  Aberta sem revestimento
  Aberta sem revestimento
Mista: aberta com canal em seção retangular (concreto) e fechada com seção retangular (concreto)
 Canalizado
 Canalizado
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 COBERTURA ATUAL DA DRENAGEM URBANA EM NITERÓI 

 

O município de Niterói não conta com cadastro do sistema de drenagem urbana, o que impede 

de chegar a uma estimativa atualizada quanto à cobertura da drenagem urbana. O Sistema 

Nacional de Informações de Saneamento Básico – SNIS, com dados fornecidos pelo município 

de referência de 2015 (publicados em 2017), apontaram taxa de cobertura de vias públicas 

com redes de drenagem ou canais pluviais subterrâneos na área urbana igual a 80,7%.  

 

Considerando-se que o município possui cerca de 1.138,31 km de vias urbanas e aplicando-

se a taxa de cobertura da drenagem nas vias urbanas, tem-se que cerca de 918,6 km de vias 

possuem algum tipo de estrutura existente.  

 

Informações do diagnóstico de drenagem urbana (Prefeitura de Niterói, 2015) apresentaram 

as áreas por bairros com infraestrutura de microdrenagem existente. Para o presente 

diagnóstico, através de informações de projetos executados nos últimos anos cedidos pela 

Secretaria Municipal de Obras – SMO, as áreas por bairros com sistema de drenagem urbana 

existentes foram atualizadas chegando ao patamar de que cerca de 49,87 km2 do território 

municipal possui algum tipo de sistema de drenagem implantado.  

 

Essas áreas mapeadas com infraestrutura de drenagem urbana por bairros que puderam ser 

confirmadas e/ou atualizadas são apresentadas em sua abrangência espacial na Figura 17. 

Dados do SNIS/AP (2017) informam que há densidade de unidades (estruturas ligadas à 

drenagem urbana pluvial de cerca de 700 unidades/km2.  

 

Contudo, com esse levantamento não se chegou à totalidade do município ou ainda no nível 

de cobertura apresentado no SNIS por ausência do cadastro integral da drenagem municipal. 

Entretanto a informação constante no SNIS (2017) por ter sido apresentada pelo próprio 

município oficialmente será a cobertura atual considerada para fins de planejamento.  

 

A Secretaria de Obras – SMO informou que alguns projetos de pavimentação e melhorias na 

drenagem urbana foram realizados em Niterói nos últimos sete anos. Entre eles, citam-se as 

localidades e/ou bairos que foram atendidos, cuja informação foi adicionada ao mapeamento 

das áreas: 

 

 Fazendinha; 

 Cafubá; 

 Bairro Peixoto; 

 Avenida Romanda Gonçalvez, Bairro Maravista; 

 Cinturão do Maciço do Jacaré; 

 

Encontram-se em processo de desenvolvimento dos projetos e/ou em processo de licitação 

para contratação pública (dados de referência junho de 2019): 

 

 Mar Alegre; 

 Bairro Santo Antônio; 

 Loteamento Boa Vista; 

 Outras localidades Bairro Maravista; 

 Outras localidades Bairro Engenho do Mato.  

 Projeto de Macrodrenagem e Microdrenagem urbana da Bacia do Rio João Mendes/Rio 

da Vala (Bairros Maravista, Engenho do Mato, etc).  

 

Em execução (já contratados) citam-se (segundo SMO, referência em junho de 2019) o projeto 

de pavimentação e implantação de drenagem pluvial conforme projetos na Região de 

Pendotiba (Várzea das Moças, Rio do Ouro, Mata-paca, Maria Paula), etc.  
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Figura 17: Bairros com Sistemas de Drenagem Urbana Existentes.  

 
Fonte: Elaborado por AMPLA, (2019). 
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 IDENTIFICAÇÃO DE LOCAIS SUJEITOS A ALAGAMENTOS E INUNDAÇÕES 

 

O diagnóstico de drenagem urbana (Prefeitura de Niterói, 2015) levantou 7 pontos 

problemáticos em relação à macrodrenagem urbana juntamente com a SECONSER. Destes, 

5 estão localizados na Região Oceânica nas proximidades do sistema Lagunar Itaípu-Piratinga. 

Segundo o estudo, a condição de alagamento desses pontos se refere ao gradiente de 

escoamento das bacias hidrográficas com descargas elevadas até as porções mais baixas do 

terreno e, aliadas ao fato que essas regiões encontram-se com densa ocupação, então se 

tornam pontos alagáveis com frequência.  

 

Os outros dois pontos situam-se na macrobacia da Guanabara devido a existência de 

problemas estruturais na drenagem do canal da Engenhoca e do canal da Vicência, o que tem 

causado alagamentos nesses pontos aliados à urbanização e impermeabilização do entorno 

que majora o escoamento superficial em momentos de chuva desencadeando sub atendimento 

do sistema existente. A relação destes pontos é apresentada no Quadro 8.  

 
Quadro 8: Pontos com Problemas na Macrodrenagem Urbana. 

 

Fonte: Retirado de Prefeitura de Niterói; Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos – 
SECONSER; IPGA – Instituto de Planejamento Urbanos e Gestão Ambiental; Águas de Niterói; 
Diagnóstico, Descrição e Análise Crítica do Sistema de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas. 
Julho de 2015. 207 p. 

Os problemas locais especialmente na microdrenagem foram levantados com base em dados 

fornecidos pela SECONSER e com base em levantamentos de campo realizados na visita 

técnica ao município. Os dados foram organizados em quadros e em mapeamento temático, 

identificando a sua localização quanto a divisão da macrobacia hidrográfica adotada, 

microbacia hidrográfica, Região de Planejamento e Bairros. Os dados são apresentados no 

Quadro 9 e no mapa temático na Figura 18. Foram identificados 26 pontos de alagamentos 

frequentes os quais causam transtornos à população, os quais são prioritários para fins de 

planejamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bairro Logradouro Bacia

1 Engenhoca
Proximidade com Avenida 
Presidente Craveiro Lopes

Guanabara
O Canal faz uma curva de 90° favorecendo extravasamento. Haverá 

necessidade de interligar este canal ao de drenagem do Pátio Leopoldina

2 Barreto
Alameda São Boaventura no 
trecho perto acesso ponte.

Guanabara
Há necessidade de manter o canal na sua seção final sem assoreamento, 

pois sofre influência do regime de maré

3 Região Oceânica
Estrada Francisco Cruz Nunes 
em frente ao Shopping Itaipu 

Multicenter

Praias 
Oceânicas

Trecho com cota baixa da estrada e localizado na área de inundação do Rio 
Arrozal e Canal Jacaré

4 Região Oceânica
Loteamento Maravista nas 

proximidades da Rua São Gualter 
com Rua Altevo do Vale e Silva

Praias 
Oceânicas

Trecho com cota baixa das ruas e localizado na área de inundação do Rio 
Arrozal e Canal Jacaré

5 Região Oceânica
Estrada Francisco Cruz Nunes 

em frente ao Restaurante Rincão
Praias 

Oceânicas
Trecho com cota baixa da estrada e localizado na área de inundação do Rio 

João Mendes

6 Região Oceânica
Loteamento Maravista no entorno 
das ruas Dr. Mario Picanço com 

Ezequi Araújo

Praias 
Oceânicas

Trecho com cota baixa das ruas e localizado na área de inundação do Rio 
João Mendes

7 Região Oceânica
Loteamento Maravista no entorno 

das ruas 8 com rua 18
Praias 

Oceânicas
Trecho com cota baixa das ruas e localizado na área de inundação do Rio da 

Vala

Ponto 
Crítico

Localização
Descrição do Problema
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Quadro 9: Pontos com Problemas na Microdrenagem Urbana – Pontos de Alagamentos Frequentes.  

Ponto Localização Aprox. e/ou Endereço Bairro Macrobacia Microbacia Unidade Planejamento 

A Av Carlos Ermelindo Marins com Av. Pref. Silvio Picanço Charitas 
Baía de Guanabara 

Áreas que drenam para a Baía de Guanabara 
Praias da Baía 

B Rua Tupinanbás  com Rua Timbiras São Francisco Bacia do Canal de São Francisco 

C Estrada Caetano Monteiro com Estrada Monan Pequeno Cantagalo 
Rio Alcântara-Aldeia-Colubandê Bacia do Rio Sapê Pendotiba 

D Estrada Washington Luiz , entre Rua Jornalista Silvia Thomé e Rua Leonor da Glória Largo da Batalha 

E Rua Presidente Predreia próximo a Rua Pereira Nunes Ingá 

Baía de Guanabara 

Bacia do Centro de Niterói Praias da Baía F Av Visconde do Rio Branco  São Domingos 

G Avenida Visconde do Rio Branco com Rua Quinze de Novembro Centro 

H Alameda São Boa Ventura Fonseca Bacia do Fonseca 
Norte 

I Rua Dom Antonio Almeida Morães Junior Engenhoca Bacia do Rio Maruí 

J Rua Silva Jardim entre  Av Visconde Rio Branco e Cel.Miranda Centro Bacia do Centro de Niterói Praias da Baía 

K Estrada Itacoatiara, com Francisco da Cruz Nunes  Itacoatiara 

Região Oceânica 

Bacia do Valão de Itacoatiara 

Oceânica 
L Av. Everton Xavier, com rua Adalgina Monteiro Maravista Bacia do Rio João Mendes 
M Rua 27, com Av. Everton Xavier Serra Grande 

N Rua Senador Vasconcelos Torres,entre a rua 37 e rua Maria Isabel Bolckau Maravista Bacia do Rio da Vala 

O RJ 108 Rio do Ouro  Rio Alcântara-Aldeia-Colubandê Bacia do Rio Várzea das Moças Leste 

P Estrada Francisco da Cruz Nunes Piratininga 

Região Oceânica 

Bacia do Rio Jacaré 

Oceânica 
Q Rua Jom Jairo Mendes com rua Salomão Vergueiro da Cruz Piratininga 

R Rua jardim dos Corais, próximo rua dos Mariscos Jardim Imbuí Áreas que drenam para a Lagoa de Piratininga 

S Rua 51 Piratininga Bacia do Rio Jacaré 

T Av. Almirante Ary Parreiras, com  Av. Almirante Ary Parreiras Vital Brasil 

Baía de Guanabara 

Bacia do Rio Icaraí Praias da Baía U Rua Presidente Backer,próximo Av Roberto Silveira Icaraí 

V Rua Geraldo Martins, com rua Itaperuma Pé Pequeno 

X Rua Assis Vasconcelos, rua Gen.Castriolo Barreto Bacia do Rio Maruí Norte 

Z Avenida Prefeito Silvio Picanço - Próxmo Proximidade Igreja Lagoinha Charitas Áreas que drenam para a Baía de Guanabara 

Praias da Baía AA Av. Almirante Ary Parreiras, entre a Rua Lemos Cunha e Av Roberto Silveira Icaraí 
Bacia do Rio Icaraí 

BB Rua Dr. Mario Viana, com a Av Padre Francisco Lanna e Av. Almirante Ary Parreiras Santa Rosa 

Fonte: SECONSER (2019) e dados levantados em visita técnica (2019) com base em informações da Subsecretaria de Rios e Canais/SECONSER. 
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Figura 18: Pontos com problemas de Alagamentos em Niterói. 

 
Fonte: Elaborado por AMPLA, (2019).  
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 IDENTIFICAÇÃO DE OCORRÊNCIAS DE DESASTRES NATURAIS NO MUNICÍPIO 

RELACIONADOS COM O MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

 

O município de Niterói devido suas características geomorfológicas, hidrológicas, do relevo e 

das condições de ocupação urbana e outros fatores como a grande impermeabilização do solo, 

possui maior probabilidade da ocorrência de desastres naturais tais como deslizamentos, 

enxurradas e inundações. Os dados históricos demonstram a ocorrência de diversos eventos 

ao longo dos anos, alguns até com elevada magnitude e gravidade.  

 

Por isso, o adequado manejo de águas pluviais urbanas aliado ao ordenamento do uso e 

ocupaçao do solo podem ser alternativas auxiliares na prevenção da ocorrência de eventos 

ligados à fatores hidrológicos. O desenvolvimento de ações de prevenção vai desde ações 

estruturais como também aquelas não estruturais que serão foco deste Plano.  

 

Para fins de diagnóstico, buscou-se as informações contidas no Atlas Brasileiro de Desastre 

Naturais – Volume Rio de Janeiro – RJ que catalogou as principais ocorrências oficiais de 1991 

a 2012, em especial nas categorias de desastres que tem relação direta com fatores de chuva 

intensa, tais como inundações, enxurradas, movimentos de massa e deslizamentos. Esses 

eventos são importantes, pois em Niterói (e também no estado do Rio de Janeiro) há intensa 

ocorrência desses eventos ligados à estabilidade de encostas, morros e solos. Os dados do 

período da publicação para Niterói e o Estado do Rio de Janeiro são apresentados no Quadro 

10: 

 

Com base nos dados é possível observar a grande quantidade de ocorrências catalogadas no 

Estado do Rio de Janeiro como um todo, o que resulta em planos, projetos e ações 

principalmente de cunho preventivo, mas também corretivo para atuação nesse tema através 

das Coordenadorias de Defesa Civil. Niterói, no período, apresentou informações da 

ocorrência de sete eventos caracterizados como desastres naturais sendo cinco considerados 

como movimentos de massa e dois como enxurradas. Inundações e alagamentos, contudo não 

foram observadas na publicação. Este resultado pode indicar uma subnotificação das 

ocorrências principalmente quanto à passagem de informações à esfera estadual e federal do 

sistema nacional de defesa civil.  

 

Quadro 10: Quantidade de Ocorrências de Desastres Naturais no Estado e em Niterói (1991 a 2012). 

Desastre Natural 
Niterói Estado do Rio de Janeiro 

Ocorrências de 1991 à 2012 

Enxurradas 2 251 

Movimentos de massa 5 153 

Alagamentos 0 56 

Inundações 0 190 

Total 7 650 
Fonte: Compilação de dados do Atlas Brasileiro de desastres naturais 1991 a 2012 – Volume Rio de 

Janeiro. 2. Ed. Florianópolis/CEPED/UFSC. 2013. 
 
 
A Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia – SMDCG cedeu a relação de ocorrências 

atendidas pelo órgão vinculadas à alagamentos e/ou inundações no periodo de 2010 a 2019 

(até julho), cujas informações estão no Quadro 11. A organização espacial dessas ocorrências 

atendidas pela Defesa Civil é apresentada na Figura 19.  

 

Foram também catalogados os locais identificados pela Defesa Civil (SMDCG) como 

vulneráveis e com riscos de ocorrência de deslizamentos e movimentos de massa. Os locais 

conhecidos pelo município são apresentados na Figura 20. Esses locais foram apresentados 

relacionando-os à informação das áreas com cobertura de drenagem urbana já apresentado 

neste diagnóstico. Com essa relação é possível observar que vários locais considerados de 

risco remetem-se à ausência e/ou insuficiência de sistema adequado relacionado ao manejo 

de águas pluviais, uma vez que muitas são áreas não contempladas com alguma cobertura. 

 

O estudo realizado demonstra que 258 áreas possuem risco de deslizamento e 56 são de risco 

muito alto, segundo classificação empregadas pela SMDCG que adotou quatro categorias: 

muito alto, alto, médio e baixo risco. Em 54 pontos já estão previstas obras e algumas já estão 

em execução. O órgão possui um Centro de Monitoramento de Ocorrências e de parâmetros 

ambientais que opera 24 horas dia e é uma das referências nacionais em Defesa Civil. 
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Quadro 11: Ocorrências de Alagamentos ou Inundações Atendidas pela Defesa Civil Municipal (2010 e julho de 2019).  
Logradouros 

Alameda do Vale 252, Largo da Batalha, Niterói - RJ - 24.315-200 - Ref.: ----- Rua Doutor Dióscoro Maia Vilela 13, Cafubá, Niterói - RJ - 00.000-000 - Ref.: 2º Portão - Antiga Rua 28 - Padaria Grão e Pão 

Alameda São Boaventura Rua Doutor Mário Vianna 

Alameda São Boaventura com Rua 22 de Novembro Rua Doutor Paulo César 

Av do Contorno Rua Gavião Peixoto 

Av Presidente Backer x Rua Presidente João Pessoa Rua Gen Castrioto x Rua Mauricio de Abreu 

Av Roberto Silveira com Av. Presidente Backer Rua General Castrioto no Barreto 

Av. Roberto Siveira com Lopes Trovão Rua General Pereira da silva 

Avenida Carlos Ermelindo Marins 1111, Jurujuba, Niterói - RJ - 24.370-195 - Ref.: Morro Condomínio Brasília Rua Henrique Castrioto 

Av. Central Ewerton Xavier 8000 Casa 14, Várzea das Moças Rua Italia ea Viação Pendotiba Rua Joaquim Norberto 45 Casa, Fonseca, Niterói - RJ - 24.130-410 - Ref.: Rua ao lado do supermercado Supermarkt 

Avenida Jansen de Mello Rua Ladeira do Castro 63 Conjunto Residencial Zilda Arns II, Fonseca, Niterói - RJ - 24.130-616 - Ref.: Conjunto Residencial Zilda Arns II 

Avenida Machado s/nº, Barreto, Niterói - RJ - 24.111-000 - Ref.: ----- Rua Largo da Caixa d'água 16, Ingá, Niterói - RJ - 00.000-000 - Ref.: ----- 

Avenida Professora Romanda Gonçalves 1533 Lote 04, Itaipu, Niterói - RJ - 24.340-090  Rua Lopes Trovão 

Avenida Roberto Silveira Rua Ludovico José da Rosa 1, Maceió, Niterói - RJ - 24.310-210 - Ref.: ----- 

Estrada Caetano Monteiro Rua Major Pardal Junior 59 Casa, Fonseca, Niterói - RJ - 24.130-260 - Ref.: Rua em frente Habibis 

Estrada Caetano Monteiro 601 Casa 35 - Cond. Uba VIII, Badú, Niterói - RJ - 24.320-570  Rua Márcia Valeria 6 Casa 01, Ititioca, Niterói - RJ - 24.315-060 - Ref.: Em frente ao bar da Lucia 

Estrada da Fazendinha 58, Badú, Niterói - RJ - 00.000-000 - Ref.: Referente a solicitação 2090710 Rua Márcia Valeria 6, Ititioca, Niterói - RJ - 24.315-060 - Ref.: ----- 

Estrada do Matapaca s/nº campo de futebol do atletico, Mata Paca, Niterói - RJ Rua Marechal Deodoro 

Estrada Francisco da Cruz Nunes 577 Casa 03, Badú, Niterói - RJ - 24.320-330  Rua Marechal Deodoro com Marques de Paraná 

Estrada General Castro Guimarães 740 Casa 8A e 7, Largo da Batalha, Niterói - RJ - 24.310-350 - Ref.: Bar da Dna. Arlete Rua Maria Isabel Bolckan 113, Maravista, Niterói - RJ - 00.000-000 - 

Estrada Washington Luiz 739, Sapê, Niterói - RJ - 00.000-000 - Ref.: Estrada principal do Sapê Rua Mário Alves 

Praça do Tio Sam no Barreto Rua Miguel de frias 

Roberto Silveira x Ary Parreiras Rua Otávio Carneiro 

Roberto Silveira x Av Presidente Backer Rua Portugal 400 Casa, Maria Paula, Niterói - RJ - 24.325-140 - 

Rua Alarico de Souza- Atalaia 25 Casa C, Ititioca, Niterói - RJ - 00.000-000 - Ref.: Próximo a loj de mat. de construção do Lula Rua Presidente Backer com Rua João Pessoa 

Rua Almirante Ary Parreiras Rua Quatorze de Abril Travessa Chavier 25, Charitas, Niterói - RJ - 00.000-000 

Rua Almirante Teffé Rua Senador Fernandes da Cunha 41, Rio do Ouro, Niterói - RJ - 24.330-060  

Rua Arariboia em São Francisco Rua Tenente Osorio Travessa Sergipano 27 Casa 01, Fonseca, Niterói - RJ - 00.000-000 - Ref.: Bar do senhor Albino 

Rua Assis Vasconcelos Rua Vereador Duque Estrada 

Rua B s/nº Casa 01, Ititioca, Niterói - RJ - 24.315-320 - Ref.: (em frente ao salão sorriso beleza) Lote 17 Rua Visconde de Sepetiba com Rua Coronel Gomes Machado 

Rua Benjamin Constant Rua Visconde de Sepetiba com Rua São João 

Rua Blaulio Ralha 9 Casa 09, Badú, Niterói - RJ - 00.000-000 - Ref.: Rua do Banco HSBC Primeira a Esquerda Rua Visconde do Uruguai 

Rua Caetano Monteiro Travessa Beltão 166 Bloco 01 Apartamento 1204, Santa Rosa, Niterói - RJ - 00.000-000 - Ref.: Rua da Maternidade Santa Martha 

Rua Caminho Novo s/nº, Cafubá, Niterói - RJ - 00.000-000 - Ref.: Cafubá Travessa Santana 14, Charitas, Niterói - RJ - 24.370-520 - Ref.: ----- 

Rua Carlos Imbassahy 22, Fonseca, Niterói - RJ - 00.000-000 - Ref.: ----- Travessa Santana 16 Casa 01, Charitas, Niterói - RJ - 24.370-520 - 

Rua Carlos Maximiano   

Rua Castro Alves s/nº Casa 15, Fonseca, Niterói - RJ - 24.141-015 - Ref.: -----   

Rua Desembargador Leopoldo Muylaert 32 Casa, Piratininga, Niterói - RJ - 24.350-450 - Ref.: Na rua do Boliche/Antiga rua dez   

Fonte: Adaptado de Sistema de Informações da Defesa Civil. Centro de Monitoramento de Ocorrências de Niterói – CMO (2019). 
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Figura 19: Ocorrências de Alagamentos ou Inundações Atendidas pela Defesa Civil de Niterói (2010 a 2019).  

 
Fonte: Elaborado por AMPLA (2019).  
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Figura 20: Locais com Vulnerabilidade a Deslizamentos identificados em Niterói e relação com áreas com sistemas de Drenagem urbana.  

 
Fonte: Elaborado por AMPLA (2019).  
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 ASPECTOS SOBRE BALNEABILIDADE E SUA RELAÇÃO COM A DRENAGEM E 

MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

 

O Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro (INEA) é o órgão dentro do sistema 

estadual de gerenciamento de recursos hídricos com competência para controle das condições 

de balneabilidade das praias do litoral fluminense. São monitorados cerca de 291 pontos no 

Estado, compreendendo 201 praias e um total de 22 municípios, entre eles Niterói. São 

emitidos regularmente boletins de balneabilidade das praias na plataforma do INEA.  

 

A Balneabilidade em território nacional é avaliada conforme os critérios da Res. CONAMA n° 

274/2000 a qual estabelece que as águas doces, salobras e salinas destinadas à recreação 

de contato primário devem ter suas condições monitoradas a fim de classificá-las como 

próprias ou impróprias para banho. Os critérios baseiam-se na presença e/ou ausência de 

coliformes termotolerantes e bactérias enterococos, que são indicadores da presença de 

contaminantes principalmente relacionados a despejos de efluentes sanitários.  

 

Considera-se “própria” o ponto amostral de balneabilidade relacionado que apresentou 

resultados positivos segundo o critério/patamar da Resolução em pelo menos 5 amostras 

consecutivas.  

 

Na publicação do Ranking de Balneabilidade das Praias do Rio de Janeiro (INEA, 2018) 

considerando-se o período histórico de monitoramentos de 2015 a 2017, Niterói apresentou o 

seguinte resultado:  

 

 Praias com balneabilidade excelente: Piratininga, Sossego e Itacoatiara;  

 Praias consideradas de boa balneabilidade: Praia do Adão, Camboinhas e Itaipu;  

 Praias consideradas regulares: Flechas, Icaraí e Eva;  

 Praias consideradas ruins em termos de balneabilidade:Charitas e Boa Viagem; 

 Prias consideradas péssimas: Gragoatá; São Francisco; Jurujuba.  

 

O INEA possui um histórico de qualificação anual médio das praias do Estado do período de 

2000 até 2017. O Instituto considera cinco classificações  ao longo do tempo em relação aos 

critérios que foram estabelecidos também referentes à presença ou ausência de coliformes 

fecais e enterococos (segundo variação da porcentagem temporal do monitoramento).Os 

critérios são: Qualidade ótima, boa, regular, má ou péssima, segundo uma legenda de cores.  

 

Os dados disponíveis no site do INEA foram catalogados e adaptados na forma gráfica para 

todas as praias monitoradas em Niterói. É possível observar a variação ao longo do tempo do 

índice de qualidade das águas (IQA) das praias conforme apresentam a Figura 21.  

 

Os dados gráficos vão ao encontro das informações do Ranking do órgão entre 2015 e 2017, 

pois as praias que historicamente apresentam problemas em relação à qualidade de suas 

águas são aquelas ainda consideradas com ruim ou péssima balneabilidade como as praias 

de Jurujuba, Charitas, Gragoatá, São Francisco, etc.  

 

O índice de qualidade das águas e a balneabilidade no geral podem estar relacionados à 

emissão de efluentes sanitários não tratados, lançados irregularmente na drenagem pluvial ou 

de outros detritos e resíduos que comumente são lançados ou indiretamente encaminhados 

às estruturas por ação das chuvas.  
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Figura 21: Ìndice de Qualidade Águas – IQA das Praias de Niterói (Período de 2000 a 2017). 

 

 
Fonte: Elaborado por AMPLA com base em dados do INEA, 2018. 
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A urbanização pode ser relacionada a esses resultados, de forma que as áreas mais 

adensadas podem ser aquelas que possuem os piores resultados ao longo do tempo. A 

existência de comunidades não atendidas pela infraestrutura de saneamento básico 

principalmente sistema de coleta de esgotos, a ocupação irregular e desordenada, bem como 

o desenvolvimento de outras atividades poluentes no entorno podem desencadear processos 

que desqualificam da água para contato humano conforme a Res. CONAMA 274/2000.  

 

Utilizando-se a localização dos pontos de monitoramento de balneabilidade do INEA (Figura 

22) e relacionando-os aos dados de percentual de ocupação urbana por bairros nos quais 

esses pontos se inserem apresentado no diagnóstico de drenagem urbana (2015), pôde-se 

realizar análise entre o ranking de balneabilidade e a urbanização (Quadro 12).  

 

Quadro 12: Locais de Monitoramento da Balneabilidade e a Ocupação Existente nos Bairros.  
Local Ponto de Monitoramento Bairro % Ocupação Urbana Ranking Balneabilidade 

Centro da praia Boa Viagem 67,3 Ruim 

Lado direito do Clube Naval de Charitas 
Charitas 38,7 Ruim Em frente á Travessa Santa Cândida 

Em frente á Avenida Quintino Bocaiúva nº 355 

Centro da praia 
Camboinhas 59,4 Boa 

Á 100m do Canal da Lagoa de Itaipu 

Em frente á Rua Praia de Icaraí nº 163 
Ingá 70,7 Regulares 

Em frente á Rua Nilo Peçanha 

Centro da praia Gragoatá 49,0 Péssima 

Em frente á Rua das Papoulas 
Itacoatiara 27,3 Excelente 

Em frente á Rua das Azaléias 

Em frente á Praça Getúlio Vargas 

Icaraí 85,1 Regulares 
Em frente á Rua Mariz e Barros 

Em frente á Rua Otáívio Carneiro 

Á esquerda da Pedra de Itapuca 

Em frente ao Restaurante Varandão 
Itaípu 33,5 Boa 

Em frente á Praia de Itaipú nº 21 

Saída da Alameda Av.Carlos Ermelindo Martins, 1565 

Jurujuba 19,1 Péssima 
Em frente á Avenida Carlos Ermelindo Marins nº 1935 

Centro da praia 

Centro da praia 

Em frente á Avenida Doutor Acúrcio Torres 

Piratininga 57,9 Boa 
Em frente á Rua General Rubens Rosado Teixeira 

Em frente á Rua Orestes Barbosa 

Em frente á Rua João Gomes da Silva 

Centro da praia 

Em frente á Rua Caraíbas 
São Francisco 54,0 Péssima Em frente á Igreja São Francisco 

Em frente á Avenida Quintino Bocaiúva n° 233 

Fonte: Adaptado de INEA (2018) - Locais de monitoramento da balneabilidade e % de ocupação urbana 
por bairro apresentado no Diagnóstico de Drenagem Urbana (2015). Elaborado por AMPLA, 2019. 

Apesar da existência, por exemplo, das tomadas de tempo seco – TTS operadas pela Águas 

de Niterói como forma de coibir o lançamento de dejetos não tratados nos canais de 

drenagem urbana de pequenos e médios volumes e promover melhoria da qualidade das 

águas, em especial da Baía de Guanabara, por si só as TTS são estruturas paliativas que 

não detém capacidade de resolução integral do problema da falta de saneamento básico, 

principalmente esgotamento sanitário e, do lançamento indevido/clandestino de outros 

efluentes na microdrenagem pluvial urbana. 

 

Atualmente a Águas de Niterói mantém convênio de cooperação com o INEA para 

desenvolvimento do Programa “Se Liga” o qual tem por objetivo fiscalizar as possíveis 

ligações irregulares de esgotos sanitários na rede pluvial, alertando e orientando a população 

da necessidade de regularização, caso a caso, em geral promovendo a conexão da(s) 

edificações à rede coletora de esgotos sanitários.  

 

O Programa é desenvolvido essencialmente nas áreas já atendidas pelo sistema de esgoto 

sanitário, pois mesmo havendo a infraestrutura, muitas pessoas desconhecem ou se recusam 

a fazer a ligação predial, mesmo ela sendo obrigatória.  

 

Também se trata de um programa visando melhorar as condições ambientais da Baia de 

Guanabara, mitigando o lançamento indevido de efluentes nos corpos hídricos, drenagens 

etc, o que também acaba por melhorar os índices de balneabilidade nos locais que drenam 

àguas às praias monitoradas. Os imóveis são identificados pela Concessionária que repassa 

as informações ao INEA que os notifica a se regularizarem em até 60 dias conforme Decreto 

Estadual n° 41.310/2008.  

 

Outro programa relevante de despoluição é o “Enseada Limpa” desenvolvido desde 2016 pela 

Prefeitura em parceria com a Águas de Niterói visando despoluição da Enseada de Jurujuba. 

O projeto previa ações integradas para tornar a Enseada de Jurujuba a primeira área da Baía 

de Guanabara totalmente despoluída. 
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Figura 22: Pontos de Monitoramento de Balneabilidade do INEA. 

 
Fonte: Elaborado por AMPLA, (2019). 
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 IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA DOS 

SERVIÇOS DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

 

A Lei Federal n° 11.445/2007 estabelece que os serviços públicos de saneamento básico 

terão sustentabilidade econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante 

remuneração pela cobrança dos serviços (Art. 29).  

 

A cobrança é possível e prevista nos termos da Lei também para os serviços de manejo de 

águas pluviais urbanas, na forma de tributos, taxas, em conformidade com o regime de 

prestação do serviços ou de suas atividades, assim como para os demais serviços de 

saneamento.  

 

A Lei discorre que a estrutura de remuneração e cobrança dos serviços públicos de 

saneamento poderão levar em consideração alguns fatores como: categoria de usuários, 

distribuídas por faixas ou quantidades de utilização ou consumo; padrões de uso ou qualidade 

requeridos; quantidade mínima de consumo ou utilização dos serviços como garantia de 

objetivos sociais, preservação da saúde pública, adequado atendimento dos usuários, 

proteção ao meio ambiente etc; custo mínimo para disponibilidade dos serviços em 

quantidade e qualidade adequados; entre outros fatores considerados no Art. 30.  

 

O município de Niterói, contudo, não realiza nenhum tipo de cobrança pela prestação dos 

serviços de manejo de águas pluviais e/ou disponibilização da infraestrutura de drenagem 

urbana, o que inclui as ações de manutenção e melhorias.  

 

O custeio de projetos e obras vem do caixa único municipal e/ou é executado através de 

convênios ou financiamentos em parceria com instituições financeiras ou recursos advindos 

do governo estadual ou federal (tais como para a EMUSA, SMO, Pró-sustentável, programas 

ambientais (SMARHS, etc.).  

 

As ações de manutenções e melhorias no sistema existente gerenciados pela SECONSER 

são feitas através das dotações advindas do caixa único municipal à Secretaria. Uma das 

principas fontes de recursos é a cobrança do IPTU – Imposto sobre a Propriedade Predial e 

Territorial Urbana, instituído pelo Código Tributário Municipal vigente, a Lei Municipal n° 2.597 

de 30 de setembro de 2008.  

 

O demonstrativo de despesas anual da SECONSER (Referência de janeiro de 2019) 

demonstra várias dotações destinadas à administração, material de consumo, equipamentos, 

atividades ligadas ao urbanismo, obras de recuperação asfáltica, construção de pontes, 

instalação de refletores de iluminação, ações de arborização, ampliação de rede de 

iluminação pública e a realização da conservação da drenagem urbana. No Quadro 13 há um 

resumo quanto às informações financeiras repassadas: 

 

Quadro 13: Demonstrativo de Despesas e Dotações - SECONSER. 
Despesa - Dotação Valores Gerais (R$) 

Administração (Geral) 1.389.500,00 

Monitoramento Serviços Pùblicos 10.000,00 

Urbanismo (Programa Calçada) 10.000,00 

Recuperação asfáltica 4.500.000,00 

Conservação e Recup. De Logradouros 24.680.500,00 

Implantação Refletores 100.000,00 

Arvorização de praças e ruas 3.300.000,00 

Poda Preventiva (iluminação) 2.100.000,00 

Conservação de energia (ilum.). 10.000,00 

Conservação da Drenagem Urbana 5.000,000.00 

Resiliência Desastres 200.000,000 

Total (R$) R$ 36.300.000,00 

Fonte: Adaptado do Demonstrativo de despesa do exercício de 2019 da SECONSER,, informações de 
referência jan./2019. 

 

Conforme já mencionado, a SECONSER mantém contrato de terceirização de serviços com 

a empresa GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI (N° 04/2019 e aditivo n°  

2/2019) para: “contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de apoio 

técnico em serviços comuns de engenharia para auxílio na operação de conservação e 

manutenção e limpeza de galerias e drenagens do município de Niterói com inclusão de 

ferramentas, uniformes e equipamentos de uso próprio dos funcionários, sem fornecimento 
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de peças, materiais ou componentes, conforme especificações do Termo de referência, 

projeto básico.” O valor deste contrato/termo aditivo n° 02/2019 é atualmente de R$ 

6.237.226,60 reais, vigente por mais 12 meses.  

 

Considerando-se os valores de despesas e dotações do presente exercício (2019) tido como 

referência, os valores pagos à prestação dos serviços terceirizados para manutenção e 

conservação de galerias e drenagens do município correspondem a cerca de 17% da 

provisão total anual da SECONSER.  

 

Considerando-se a dotação prevista no início do ano (janeiro/19) apenas para o item de 

“conservação da drenagem urbana” o valor gasto neste contrato com o termo aditivo 02/2019 

já superou o estimado para as ações em cerca de 19,8%. Isto demonstra que há necessidade 

de maior planejamento das dotações para o exercício da Secretaria de modo que os valores 

estimados sejam mantidos ao longo do ano de atividades sem necessidade de ajustes e/ou 

aditivos na dotação de origens externas para manutenção da execução dos serviços de 

maneira adequada. 

 

O SNIS/AP (2017) chegou ao índice de R$ 9,21 reais hab./ano para o custeio da operação 

com o sistema de drenagem urbana pluvial. Pegando-se o estimado na dotação orçamentária 

de 2019 para conservação e manutenção do sistema de drenagem urbana e a população 

total estimada para o município em 2019 (IBGE) tem-se que o valor médio empregado nessas 

ações por habitante é de cerca de R$ 9,73 reais hab./ano. Aumento de pouco mais de 5% no 

período (2015 a 2019).  

 

 

 PROGRAMAS AMBIENTAIS VOLTADOS À DRENAGEM URBANA E SANEAMENTO 

AMBIENTAL 

 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade – SMARHS 

é o órgão municipal da administração pública direta da Prefeitura responsável em garantir a 

preservação ambiental no âmbito municipal, participante do Sistema Municipal de Meio 

Ambiente  como órgão central aliado ao Órgão superior que é o Conselho Municipal de Meio 

Ambiente - COMAM. Term como objetivo formular e implementar a Política Municipal de Meio 

Ambiente.  

 

O Saneamento Básico está sempre bastante atrelado aos aspectos do Meio Ambiente e, no 

ambiente urbano, o atendimento adequado dos serviços de saneamento, no geral contribuem 

para a melhoria da qualidade socioambiental deste espaço e garantindo a preservação 

principalmente dos recursos hídricos, dos solos, águas subterrâneas e dos ambientes 

marinhos. Por isso, ao se tratar da drenagem urbana e do manejo de águas pluviais, os 

assuntos acabam se relacionando principalmente em relação à questão da água no ambiente 

urbano.  

 

Relevante destacar o Código Ambiental Municipal de Niterói, instituído pela Lei n° 2.602, de 

14 de outubro de 2008 que estabelece a Política Municipal de Meio Ambiente e a Política 

Municipal de Recursos Hídricos, entre outros. A SMARHS e o COMAM são os principsis 

órgãos setoriais responsáveis pelo seu desenvolvimento e cumprimento.  

 

A Política Municipal de Recursos Hídricos tem por muitos de seus objetivos instituídos na Lei 

assuntos relacionados à saneamento básico, tais como:  

 

Art. 145. Item II: a) assegurar à atual e às futuras gerações a 

necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade 

adequados aos respectivos usos; b) a utilização racional e 

integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, 

com vistas ao desenvolvimento sustentável; c) a prevenção e a 

defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural 

ou decorrente do uso inadequado dos recursos naturais; d) a 

preservação da fauna e da flora integrantes dos corpos hídricos, 

com valores éticos ambientais e como forma de manutenção da 

atividade pesqueira e extrativista; e) a promoção da integração 

das políticas municipais de saneamento básico e do meio 

ambiente, com as políticas federal e estadual de recursos 

hídricos. 
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Convém destacar ainda que a SMARHS é a instância responsável pelo licenciamento 

ambiental e pelas ações de fiscalização ambiental no município. Por isso diversas destas 

atuações em controle, prevenção e inibição de danos estão atreladas ao adequado 

gerenciamento dos sistemas de saneamento, em especial, por exemplo: garantir manejo 

adequado de resíduos sólidos em geradores sujeitos ao licenciamento ou em normas 

ambientais específicas, bem como garantir nos estudos e concepções que os 

empreendimentos tenham adequado manejo de efluentes conforme legislação ambiental e 

adequado manejo de águas pluviais, etc.  

 

No tema de áreas protegidas e Áreas de Preservação Permanente – APP, além da gestão de 

parques municipais, áreas verdes e outros, a SMARHS possui o Projeto de Restauração 

Ecológica em convênio com o BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento que visa 

recuperar ambientes ecológicos degradados pela ocupação ou outros fatores. Tratam-se de 

áreas de mangue e áreas de preservação permanente – APP de cursos de água, nascentes 

e encostas em declividade em vários bairros da cidade.  

 

Ações de educação ambiental e eventos são realizados anualmente, em especial quanto às 

datas comemorativas do meio ambiente e da água, exemplo: dia mundial da água; Clean up 

Day (mutirões de limpeza em praias e espaços urbanos, áreas verdes); realização da Semana 

do Meio Ambiente em Junho; criação e divulgação de materiais educativos e gráficos, etc.  

 

 

 PROGRAMA PRÓ-SUSTENTÁVEL 

 

O Programa Região Oceânica Sustentável “PRO-Sustentável” tem por objetivo promover a 

sustentabilidade ambiental na Região Oceânica mitigando ou revertendo os processos de 

degradação ambiental, aliando melhorias na infraestrutura urbana e ambiental, para melhoria 

da qualidade de vida socioambiental naquela região.  

 

Está organizado em grandes componentes, sendo que eles envolvem ações que se 

relacionam direta ou indiretamente à drenagem urbana local e o manejo de águas pluviais na 

Região Oceânica. Os três componentes são: (i) Urbanização; (ii) Infrasestrutura; (iii) 

Sustentabilidade. As principais obras ou ações previstas em cada componente são, conforme 

abaixo: 

 

 Urbanização: Parque Orla Piratininga – POP; Sistema Cicloviário; Requalificação da 

área de influência do Corredor BRT da Transoceânica;  

 Infraestrutura: Corredor BRT da Transoceânica; Drenagem Urbana do bairro 

Fazendinha; Pavimentação e Requalificação de vias;  

 Sustentabilidade: Requalificação da Bacia do Rio Jacaré; Centro de Referência em 

Sustentabilidade Ambiental; Plano de Gestão Ambiental da Região Oceânica; 

Ecoturismo e Gestão das Praias.  

 

Algumas das ações e projetos acima citados têm relação direta ou indireta com as questões 

de drenagem urbana e manejo de águas pluviais. Por isso o desenvolvimento do Programa 

na Região Oceânica tende a beneficiar os objetivos do PMSB, uma vez que já se observa 

através das iniciativas em execução a busca pelo desenvolvimento sustentável e a 

implantação de infraestrutura nessa porção do município em franca expansão urbana.  

 

Nos três componentes destacam-se projetos importantes relacionados à drenagem urbana e 

o manejo de águas pluviais, por exemplo: O Parque Orla Piratininga – POP e os estudos 

técnicos que tem sido realizados visando compreender a hidrodinâmica local, estudos e 

monitoramento da qualidade da água, dos sedimentos, caracterização de fauna e flora do 

ambiente lagunar, monitoramento de parâmentos meteorológicos, etc. A Lagoa de Piratininga 

é um importante corpo hídrico relacionado à drenagem local, pois recebe escoamento de boa 

parte da Região Oceânica e sua conservação ou recuperação são interessantes.  

 

Foi elaborado um Projeto conceitual para a recuperação da Lagoa e seu entorno a partir de 

diretrizes que aliassem a presença da água no ambiente urbano, a valorização do 

ecossistema Lagunar e o desenvolvimento sustentável da região. A elaboração do projeto 

básico, executivo e outros estudos necessários também foram previstos em contratação 

pública (Concorrência n° 001/2018) e estão em atual desenvolvimento técnico. O valor de 
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contratação foi de R$ 1.697.200,00 reais. Quanto à drenagem urbana e manejo de águas 

pluviais o projeto prevê as seguintes diretrizes (Prefeitura Municipal de Niterói, 2018): 

 

 Diminuição das superfícies impermeáveis; 

 Aumento da Capacidade de Infiltração; 

 Diminuição de Riscos erosivos; 

 Aumento da qualidade de microclima local; 

 Aumento da vegetação no espaço urbano; 

 Diminuição dos efeitos de ilhas de calor; 

 Aumento da biodiversidade; 

 Promoção do tratamento de água e conservação de sistemas de águas superficiais; 

 Diminuição da pressão sobre o sistema de drenagem urbana existente; 

 Conexão da população com os recursos hídricos; 

 Uso dos sistemas de drenagem urbana como áreas recreacionais; 

 Promoção da educação ambiental da comunidade. 

 

O sistema de drenagem urbana sustentável do POP deverá ainda ser capaz de acomodar as 

águas provenientes das bacias contribuintes à Laguna de Piratininga, integrando-se à 

paisagem, ao projeto urbanístico do Parque e ao ecossistema da área. O sistema de 

drenagem urbana sustentável do Parque Orla Piratininga visa gerir o escoamento das bacias 

contribuintes à Laguna de Piratininga, fornecendo o tratamento das águas, e se possível, sua 

retenção para mitigar inundações – como, por exemplo, com uso de sistemas wetlands 

(Prefeitura Municipal de Niterói, 2018).  

 

No componente Sustentabilidade, destaca-se o Plano Estratégico para Renaturalização da 

Bacia do Rio Jacaré, bacia esta inserida no sistema lagunar Piratininga-Itaipu, com cerca de 

6 km2. Este projeto é pioneiro e inovador em nível nacional, visando a recuperação ambiental 

e hidrodinâmica dos rios da Bacia, promovendo ocupação sustentável e desenvolvimento 

socioambiental diferenciado na bacia, aliado à presença da água em seu interior. Atualmente 

estima-se que na bacia há cerca de 7.600 habitantes. 

 

Diversos estudos, oficinas, seminários foram realizados, inclusive com participação de 

pesquisadores e especialistas internacionais no assunto, buscando trazer ferramentas, 

técnicas e conhecimento que possibilitassem o desenvolvimento de um Plano estratégico 

para a bacia em questão, também a partir dos diagnósticos técnicos setoriais e estudos 

acadêmicos já realizados na Bacia do Rio Jacaré.  

 

O Plano de Renaturalização da Bacia do Rio Jacaré encontra-se em desenvolvimento sob 

diversas áreas diferentes de atuação. Porém no presente momento está em processo de 

contratação final a realização de estudos técnicos e projetos específicos visando o 

atendimento dos objetivos do Projeto definidos de maneira conceitual. 

 

Estão previstos estudos tais como: inventário florístico, estudos hidrogeológicos e 

geotécnicos, caracterização e monitoramento de sedimentos, fauna e qualidade da água. 

Além disso, a elaboração de projetos específicos para recuperação das nascentes da Bacia, 

inclusive promover seu mapeamento; projeto para controle de processos erosivos; projeto 

para alternativas de controle de inundações com estruturas de biorretenção e outras; Projeto 

de recuperação do leito do rio, com desassoreamento, contenção de margens, recuperação 

de habitats aquáticos, etc; Remoção, demolição ou realocação de edificações situadas em 

áreas não edificantes específicas já definidas; desenvolvimento de projeto de educação 

ambiental, detalhamentos urbanísticos, etc.  

 

Trata-se de um projeto amplo com atuação de várias áreas técnicas diferentes. O processo 

licitatório Concorrência n° 03/2019 está em andamento para desenvolvimento desses estudos 

e projetos citados para a Bacia do Rio Jacaré.  

 

No componente Infraestrutura, os projetos de pavimentação e drenagem dos Bairros da 

Região Oceânica são de responsabilidade de elaboração, execução e/ou contratação pública 

através da Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento - EMUSA.  

 

Encontra-se em aberto (referência em Agosto de 2019) a Concorrência (n° 01/2019 – CAF) 

para: execução de obras e serviços de requalificação urbana no Canto de Itaipu da Região 
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Oceânica no município de Niterói conforme projetos executivos. O valor total estimado das 

obras no local é de R$ 2.351.349,87 reais, sendo que para sistema de drenagem urbana as 

intervenções estão estimadas em cerca de R$ 185.161,00 reais.  

 

 

 INDICADORES EXISTENTES – SNIS  

 

Em 1996, foi criado em nível Nacional, o Sistema de Informações sobre o Saneamento Básico 

– SNIS com o objetivo de disponibilizar e compilar informações acerca de aspectos 

institucionais, administrativos, operacionais, gerenciais, econômico-financeiros e de 

qualidade sobre os serviços de saneamento básico.   

 

Desde 2015 os dados para o sistema de drenagem urbana e manejo de águas pluviais (SNIS-

AP) têm sido solicitados aos municípios brasileiros. Os dados constantes na plataforma do 

SNIS para o município de Niterói apresentam-se no Quadro 14 referentes ao ano de dados 

de 2015, publicados em 2017. 

 

Estes indicadores são importantes para caracterizar o cenário atual do município e auxiliar na 

tomada de decisões na fase de planejamento futuro.  
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Quadro 14: Indicadores SNIS-AP de Niterói (2017). Referência dados do Ano de 2015. 

 
Identificação Descrição Unidade 

Ano 

2017 

G
e

ra
is

 IN042 Parcela de área urbana em relação à área total % 100,00 

IN043 Densidade Demográfica na Área Urbana pes/ha 37 

IN044 Densidade de Domicílios na Área Urbana dom/ha 13 

E
C

O
N

Ô
M

IC
O

-F
IN

A
N

C
E

IR
O

S
 E

 
A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
O

S
 

IN001 Participação do Pessoal Próprio Sobre o Total de Pessoal Alocado nos Serviços de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas % 1,4 

IN005 Taxa Média Praticada para os Serviços de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas R$/unidades ano - 

IN006 Receita Operacional Média do Serviço por Unidades Tributadas 
R$/unidades tributadas 

ano 
- 

IN009 Despesa Média Praticada para os Serviços de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas R$/unidades ano 26,92 

IN010 Participação da Despesa Total dos Serviços de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas na Despesa Total do Município % 0,2 

IN048 Despesa per capita com serviços de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas R$/habitante ano 9,21 

IN049 Investimento per capita em drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas R$/habitante ano 0,00 

IN053 Desembolso de investimentos per capta R$/habitante ano 0,00 

IN054 Investimentos totais desembolsados em relação aos investimentos totais contratados % - 

IN050 Diferença relativa entre despesas e receitas de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais urbanas % 42,06 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
T

U
R

A
 

IN020 Taxa de Cobertura de Pavimentação e Meio-Fio na Área Urbana do Município % 95,0 

IN021 Taxa de cobertura de vias públicas com redes ou canais pluviais subterrâneos na área urbana % 80,7 

IN025 Parcela de Cursos d’Água Naturais Perenes em Área Urbana com Parques Lineares % - 

IN026 Parcela de Cursos d’Água Naturais Perenes com Canalização Aberta % 25,0 

IN027 Parcela de Cursos d’Água Naturais Perenes com Canalização Fechada % 4,2 

IN029 Parcela de Cursos d’Água Naturais Perenes com Diques % 3,3 

IN035 Volume de reservação de águas pluviais por unidade de área urbana m³/km² - 

IN051 Densidade de captações de águas pluviais na área urbana un/km² 700 

G
E

S
T

Ã
O

 D
E

 
R

IS
C

O
S

 

IN040 Parcela de Domicílios em Situação de Risco de Inundação % 5,0 

IN041 Parcela da População Impactada por Eventos Hidrológicos % 0,0 

IN046 Índice de Óbitos obi. /(10)^5 hab 0 

IN047 Habitantes Realocados em Decorrência de Eventos Hidrológicos pes. /(10)^5 hab - 

Fonte: SNIS, 2017.



Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB 
 

Prefeitura Municipal de Niterói 
 

 

 
58 

 
 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Nos itens a seguir há a apresentação sucinta dos principais aspectos constantes no presente 

diagnóstico do sistema de drenagem urbana e manejo de águas pluviais do município de 

Niterói.  

 

Há secretarias e orgãos municipais com atuação direta e indireta sobre a gestão e operação 

do sistema de drenagem urbana e manejo de águas pluviais, com detaque à SECONSER. O 

organograma da SECONSER possui atribuições bem definidas, com destaque no tema da 

drenagem urbana a Subsecretaria de Rios e Canais. Entretando, a maioria dos funcionários 

que atuam na SECONSER e/ou Subsecretaria de Rios e Canais é na forma terceirizada. 

Mesmo assim o efetivo contratado é subdimensionado às operacionais diárias. 

 

Também observou-se que a maioria dos veículos e maquinários utilizados na operação dos 

serviços de drenagem urbana são fornecidos nos contratos terceirizados ou por convênios 

(INEA). A frota disponível de veículos, maquinários e equipamentos é antiga, sendo a maioria 

com mais de 10 anos de uso.  

 

Porém não há entidade ou órgão que realiza as atividades de regulação dos serviços de 

saneamento básico, tampouco para o sistema de drenagem urbana e manejo de águas 

pluviais.  

 

Há a Secretaria de Defesa Civil e Geotecnica (SMDCG) com ações voltadas à prevenção, 

monitoramento e atuação em eventos emergenciais no âmbito do Sistema Nacional de 

Proteção e Defesa Civil – SINPDEC. A SMDCG possui sistema de alertas e prevenção e 

opera um centro de monitoramento de ocorrências e de parâmetros ambientais para 

mitigação de desastres 24 horas/dia e é tido como referência nacional na prevenção e 

atuação em eventos de deslizamentos e outros.  

 

A Secretaria Municipal de Obras – SMO e a Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e 

Saneamento – EMUSA elaboram, executam e/ou contratam e acompanham projetos e obras 

de drenagem urbana e manejo de águas pluviais no município.  

 

A operação, manutenções, limpezas no sistema de macro e de microdrenagem urbanas 

ocorrem de maneira sistemática, programada, com carater preventivo e corretivo, quando 

couber, sob gerenciamento da SECONSER/Subsecretaria de Rios e Canais. Os serviços são 

executados no periodo diurno e noturno.  

 

O Sistema de esgotamento sanitário – SES possui as Tomadas de Tempo Seco – TTS aliadas 

ao sistema de macrodrenagem urbana nos principais canais, encaminhando parte das águas 

pluviais para tratamento como forma de evitar esgotos irregulares na drenagem pluvial. Com 

o emprego das TTS, parte da água pluvial urbana recebe tratamento, o que qualifica as águas 

interiores e favorece a recuperação ambiental da Baía de Guanabara e outros corpos 

hídricos, tendo em vista que as águas pluviais também podem ser poluentes e conter 

elevadas cargas orgânicas devido ao lançamento clandestino do esgotos sanitários e outros 

efluentes na rede de micro e de macrodrenagem.  

 

Porém a existência das TTS acabou se tornando uma alternativa permanente para combate 

à poluição dos rios e canais, com efluentes indevidamente lançados, a exitência de ligações 

irregulares de esgotos e lançamento de resíduos sólidos no sistema de drenagem urbana, 

ainda é um problema crônico em Niterói.  

 

Há conhecimento e mapeamento dos principais pontos com problemas relativos a 

alagamentos e inundações, bem como aqueles com riscos de deslizamentos. Alguns pontos 

de risco de deslizamento já têm recebido obras de melhorias e contenções e outros estão 

com projetos e estudos previstos e/ou em desenvolvimento.  

 

A cobertura atual estimada do sistema de drenagem abrange 80,7% das vias urbanas, o que 

corresponde a cerca de 918 km de vias com algum tipo de sistema de manejo de águas 

pluviais. Contudo, observou-se ausência de cadastro técnico da rede de drenagem existente.  



Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB 
 

Prefeitura Municipal de Niterói 
 

 

 
59 

 
 

 

Há alguns projetos em desenvolvimento para melhoria das condições de drenagem pluvial 

em área não atendidas ou problemáticas tais como: Bairros Santo Antônio; Loteamento Boa 

Vista; Maravista; Engenho do Mato, Bacia do Rio João Mendes/Rio da Vala, etc. E cita-se 

que houve atendimento com obras para sistemas de drenagem áreas não atendidas e 

problemáticas, a citar como exemplo: Fazendinha; Cafubá; Bairro Peixoto; Avenida Romanda 

Gonçalvez, Bairro Maravista; Cinturão do Maciço do Jacaré, Mar Alegre, etc.  

 

Entretanto as principais unidades operacionais adotadas no sistema de drenagem não são 

padronizadas. Não há diretrizes e padrões de projeto instituídos, possuem localização na via, 

tamanhos, formas e materiais utilizados diversos, o que infere que os projetos são, em 

maioria, concebidos localmente e aliados aos projetos e pavimentação.  

 

Há monitoramento sistemático e histórico de índices de balneabilidade realizado pelo INEA 

nas principais praias de Niterói conforme Res. CONAMA N° 274/2000. Neste tema, algumas 

praias possuem históricamente indices ruins de balneabilidade tais como Gragoatá, São 

Francisco, Icaraí, Enseada da Jurujuba e Charitas. 

 

Há programas que têm como objetivo a despoluição e recuperação ambiental da Baía de 

Guanabara, bem como outros complexos lagunares, como as Lagoas de Itaípu e Piratininga, 

a citar: Enseada Limpa, Se Liga, PRÓ-Sustentável, etc.  

 

Há estudos e diagnósticos elaborados e em desenvolvimento de aspectos da drenagem 

urbana, manejo de águas pluviais e monitoramentos ambientais diversos, tais como aqueles 

previstos no PRÓ-Sustentável para a Região Oceânica.  

 

O PRÓ-Sustentável, por exemplo, possui três componentes principais de atuação sendo que 

neles os projetos e ações tem relação com a drenagem urbana, por exemplo: Parque Orla 

Piratininga – POP, infraestrutura de pavimentação e drenagem em várias localidades da 

Região Oceânica e a Requalificação ambiental da Bacia do Rio Jacaré. Observaram-se ainda 

programas de requalificação do uso e ocupação do solo tais como o “Niterói Mais Verde” que 

criou parques, áreas verdes e corredores ecológicos, sendo que o município atualmente 

possui cerca de 56% do seu território inserido em áreas protegidas ou unidades de 

conservação.  

 

Há dotação orçamentária específica para a SECONSER para a conservação da drenagem 

urbana. Contudo a contratação de serviços terceirizados para operação do sistema de 

drenagem urbana corresponde a aproximadamente 17% da provisão total anual. O estimado 

em 2019 para a conservação do sistema de drenagem urbana já foi superado em cerca de 

19,8%, segundo informações obtidas.  

 

Há programas ambientais desenvolvidos pela SMARHS, em especial educação ambiental 

para o saneamento básico, conservação e qualificação ambiental do município em parceria 

com outras secretarias e órgãos.  

 

Existem legislações municipais que impedem a ocupação ou alteração de áreas legalmente 

protegidas, restringem ocupações em zoneamentos específicos e protegem as áreas de 

preservação permanentes – APPs conforme legislação ambiental vigente. Há normativas as 

quais obrigam a previsão de sistemas alternativos ou preventivos na drenagem urbana tais 

como armazenamento de água pluvial para reaproveitamento ou retardo da descarga na rede 

pluvial urbana. Os sistemas são obrigatórios em função da área total construída (Leis 

Municipais n° 2.626/2008 e 2.630/2009).  

 

Há ocupação irregular de APP’s de rios e nascentes, das faixas sanitárias, das várzeas de 

inundação de rios e planícies com significativa alteração da paisagem natural das bacias 

hidrográficas devido à intensa ocupação urbana do município, apesar da exitência de leis e 

zoneamentos que restringem a ocupação destas áreas 
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