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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo refletir sobre os problemas relacionados à gestão da água 

nos municípios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, e Maricá que dependem dos mananciais 

do município de Cachoeiras de Macacu, para suprirem suas demandas. Estes municípios são 

abastecidos pelo Sistema Imunana, responsável pelo o atendimento de aproximadamente 

80% da população residente no Leste Metropolitano do Rio de Janeiro. A origem do 

problema deriva do fato que no planejamento e na gestão urbana destas cidades as questões 

e problemas regionais, como a água, não são levados em consideração. Em consequência 

disso a demanda hídrica do sistema hoje é maior que sua oferta, representando, cerca de, 400 

mil pessoas sem acesso a água tratada. Ocorre ainda que os limites das bacias não coincidem 

com os limites municipais. Assim, a compartimentação geográfica e a compartimentação 

político-administrativa não coincidem, criando impasses de competência e dificultando a 

ação regulatória e de fiscalização. 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho busca analisar os problemas relacionados à gestão da água na Região do Leste 

Metropolitano do Rio de Janeiro. Pretende-se refletir sobre os fluxos da água nesta região e 

as relações de poder envolvidas nesse campo. A relevância deste tema se deve ao fato dos 

municípios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá não possuírem bacias hidrográficas 

dentro de limites capazes de suprir suas demandas de água, dependendo, principalmente, dos 

mananciais dos municípios de Cachoeiras de Macacu. Estes municípios são abastecidos pelo 

Sistema Imunana que é responsável pelo o atendimento de aproximadamente 2 milhões de 

pessoas. Contudo, a demanda hídrica do sistema é maior que sua oferta, representando hoje, 

aproximadamente, 400 mil pessoas sem atendimento. Por esta razão, a gestão das águas 

nesses municípios sempre foi um campo de disputas de caráter regional. Neste contexto, 

existem fortes desigualdades de poder político e econômico entre os usuários de água e entre 

os municípios que fazem parte deste território. Além disso, neste contexto de precariedade, 

de desigualdade socioambiental e de desgovernança regional é instalado no município de 

Itaboraí, no Leste Fluminense um grande projeto de desenvolvimento, o Complexo 

Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), que colocou a região no centro das atenções 

desde da época de seu lançamento em 2006. Toda essa conjuntura trouxe fortes reflexos nas 

demandas, nos usos e no direcionamento dos fluxos das águas na região. Boa parte deste 

trabalho está baseado nos dados da pesquisa qualitativa conduzida entre 2000-2012, 

Monitoramento de Indicadores Socioeconômicos nos Municípios do Entorno do Comperj. 

A metodologia adotada para elaboração desta pesquisa utilizou projeções estatísticas 



baseadas nos dados do IBGE1 para os anos de 2000, 2007 e 2010 para estimar o número total 

de domicílios permanentes urbanos. Com relação aos sistemas de abastecimento de água (da 

captação até a rede de distribuição) e de esgoto (rede de coleta e tratamento) e os percentuais 

de domicílios atendidos com abastecimento de água e coleta de esgoto, as fontes de dados 

foram as concessionárias de água e esgoto e as autarquias municipais, além de dados 

secundários, como os do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento (SNIS). Os 

dados assim conseguidos também foram complementados junto às secretarias municipais. 

Todos os elementos dos sistemas foram identificados, validados em campo, 

georreferenciados e representados em mapas, também, georreferenciados, para isso foram 

utilizadas imagens de alta resolução. Para avaliação dos serviços ofertados pelas prestadoras 

foi realizada pesquisa domiciliar nas áreas declaradamente atendidas, com objetivo de 

verificar sua qualidade junto à população. Na análise de tais dados, concluiu-se que a 

população dos municípios que estão geograficamente mais próximas dos mananciais de 

água, não se beneficiam desta situação, apesar de sua grande concentração populacional. 

Pode-se afirmar que a posição privilegiada que os moradores de São Gonçalo e Itaboraí 

ocupam no espaço físico, não foi suficiente para competir com aqueles que detém posição 

privilegiada no espaço social. Enquanto que, nos bairros de Niterói, devido ao seu status de 

antiga capital do Estado do Rio de Janeiro, mesmo estando mais distantes geograficamente 

dos mananciais, dificilmente falta água.  

 

2 A GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS: ALGUMAS REFLEXÕES 

 

A carência de governança na gestão dos recursos hídricos representa ainda um dos grandes 

obstáculos à democratização do espaço urbano no Brasil e na América Latina neste início do 

século XXI, especialmente nas áreas periféricas das grandes regiões metropolitanas. Nesse 

contexto, grandes diversidades de problemas ambientais se originam, com destaque para 

aqueles relacionados ao acesso, ao uso e à conservação da água.  

O conceito de problemas ambientais que orienta este trabalho é delineado pelo sentido 

conferido na abordagem teórico conceitual da Ecologia Política. Segundo esta perspectiva, 

é preciso considerar os processos históricos e sociais que constituem as situações de escassez 

e conflitos pela água, bem como as circunstâncias desiguais de apropriação desse recurso 

natural pelos diferentes segmentos sociais e econômicos (Raulino, et al., 2010). Em outras 

palavras: a ecologia política dos recursos hídricos trata das contradições sócio-naturais 

relacionadas ao uso e à conservação da água sob a esfera de influência direta ou indireta dos 

processos de circulação e acumulação de capital, bem como das alternativas para sua 

superação em contextos históricos e culturais específicos. Uma análise consequente dos 

problemas de gestão de recursos hídricos deve identificar responsabilidades coletivas, mas 

profundamente diferenciadas, entre os grupos sociais que interagem em um dado território 

(Ioris, 2010).  

A Ecologia Política é então imprescindível para superar o senso comum ambiental, revelar 

as reais causas da degradação ambiental mundial e contribuir para a mitigação de problemas 

ambientais e/ou transformação das formas e modos de apropriação de recursos naturais do 

atual modo de desenvolvimento e produção de bens e serviços, tendo em vista garantir a 

sustentabilidade ambiental da humanidade.  

Esse senso comum ambiental, dissociado da análise científica da realidade concreta, 

difundido pelos meios de comunicação de massa, corresponde a uma falsa solução que acaba 

por individualizar problemas que na verdade são coletivos. Para efeito de ilustração, 

podemos citar a montagem de um único automóvel que consome 400 mil litros de água, o 

                                                             
1 IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 



que equivale a cerca de 3.334 banhos de ducha pouco econômicos. No entanto, enquanto há 

uma propaganda permanente a favor da economia de água do banho, não se observa crítica 

alguma ao aumento da produção de automóveis, o que demonstra que a real solução para a 

distribuição e consumo dos recursos naturais não é alcançada por meio do senso comum 

ambiental. (Gomes, 2013) 

A concepção dominante do que venha ser questão ambiental, pouco sensível às suas questões 

sociológicas, concorreu para que o tema do desperdício ou da escassez de matéria e energia 

se apresentasse, mundialmente, como o mais importante no debate ecológico. (Acselrad, et 

al., 2009) 

Como exemplo disto, pode ser visto na crise de abastecimento da região metropolitana de 

São Paulo, BR, divulgada na grande mídia, onde gestores estaduais resumem o problema a 

escassez devido à falta de chuvas “O governo paulista classifica o cenário como a pior seca 

dos últimos 80 anos e assim justifica a crise hídrica que atinge o estado” (JORNAL O 

GLOBO, 08/08/2014) e especialistas em recursos hídricos apontam ações que podem ser 

tomadas antes de se iniciar o racionamento de água, entre elas “um programa de educação 

do uso da água, por parte das famílias”. (REVISTA CREA-RJ, jun/jul de 2014). 

Entretanto, alocação, uso e conservação de água são elementos centrais do que Lefebvre 

(1970) denominou de ‘problemática urbana’, a qual se tornou francamente globalizada a 

partir da década de 70, pois este serviço que era considerado um direito no Estado de Bem-

Estar Social, foi transformado em mercadoria a serem adquiridas no livre mercado. Esta 

tendência tem impacto no Brasil a partir da década de 1990 através Plano Nacional de 

Desestatização (PND) (Reformas Gerenciais do Estado - Bresser Pereira) que transferiu para 

a iniciativa privada parcela considerável de serviços públicos e atividades econômicas antes 

prestadas pelo Estado.  

Outra questão a ser ressaltada é o fato da gestão de águas ser um campo em disputa no 

sentido de Bourdieu (1983), que, de forma aqui resumida, o denomina como o espaço onde 

ocorre uma disputa entre atores em torno de interesses específicos que caracterizam a área 

em questão. O campo se demarca na medida em que se definem objetos de disputa e 

interesses específicos que caracterizam a área em questão, que são irredutíveis de outros 

campos e que só são percebidos por quem está no jogo. Os atores que estão no jogo, por sua 

vez, partilham um conhecimento e reconhecimento das leis imanentes do jogo, isto é, dos 

objetos de disputa. Possuem, portanto, interesses fundamentais em comum, pressupostos que 

são tacitamente aceitos para entrar no jogo, ou seja, tudo que está ligado à própria existência 

do campo, havendo assim uma cumplicidade subjacente entre eles. 

Mais uma vez o exemplo da crise de abastecimento de São Paulo, ilustra bem este complexo 

campo em disputa, pois além da disputa pelo uso da água para consumo humano e industrial 

na região metropolitana de São Paulo, o sistema abastece 26 municípios do Estado do Rio 

de Janeiro, inclusive 85% população da região metropolitana do Rio de Janeiro, colocando 

em risco de desabastecimento cerca de 12 milhões de pessoas do estado. Ademais, também 

está em jogo outra modalidade de uso da água, pois o sistema é utilizado para geração de 

energia elétrica. 

Tais disputas pelos usos da água destacam que os processos de mudança socioambientais 

(em particular, processos de urbanização) não são, portanto, socialmente ou ecologicamente 

neutros, já que mantêm a estabilidade de grupos e lugares enquanto minam a sustentabilidade 

de outros. Neste ciclo, consequentemente emergirão conflitos inevitáveis (Costa, et al., 

2010). 

Observa-se então que a água, como insumo indispensável para diversas atividades 

econômicas, torna-se um recurso crescentemente disputado no mercado. 

Problemas ambientais semelhantes ao de São Paulo são observados em todo Brasil e que, 

para além de questões técnicas e gerenciais, as questões relacionadas à água são parte 



integral da reprodução de desigualdades socioespaciais e assimetrias referentes ao direito à 

cidade e à cidadania, profundamente incrustadas na sociedade e, consequentemente, no 

espaço e na paisagem urbanos. Segundo Ribeiro (2008) não se trata de escassez de água, 

mas de desigualdade de acesso e aponta como a combinação de fatores naturais e sociais 

permite elaborar uma interpretação política dos recursos hídricos.  

Conforme indicado por Costa (et al., 2010), os problemas socioambientais, dentre eles, 

aqueles relativos à distribuição e ao consumo de água, que se apresentam em várias regiões 

do país, não são simplesmente uma consequência de falhas na aplicação da legislação ou 

inadequação técnica, mas sim, representam a manifestação de forças políticas, culturais e 

econômicas subjacentes. Desse modo, os impactos socioambientais gerados pela 

urbanização contemporânea são direto e indiretamente influenciados por relações desiguais 

de poder e de acessibilidade aos diversos serviços urbanos, em termos de acesso e uso dos 

recursos ambientais.  

No caso da gestão dos recursos hídricos, isso significa que o arranjo institucional e a 

experiência de gestão de tais recursos devem ser tratados como reflexo de processos de 

inclusão e/ou exclusão social que determinam o acesso, uso e conservação da água. Sob esta 

perspectiva, a cidade é ao mesmo tempo natural e social; real e fictícia, ou seja, algo híbrido 

cheio de contradições, tensões e conflitos. 

Outro aspecto que cabe ressaltar é o fato de que à medida que as cidades crescem, torna-se 

mais complexa a circulação das águas, sejam elas destinadas ao abastecimento da população, 

à diluição de efluentes e esgotos, ou ainda às dificuldades para o escoamento das águas 

pluviais, dentre outras situações que envolvem o saneamento básico. Fatores como a 

demanda crescente para usos diversificados da água, bem como o crescimento da migração 

campo-cidade, o avanço da urbanização e o consequente aumento da área física da cidade, 

são alguns dos fatores que pressionam cada vez mais a exploração dos mananciais 

(superficiais e subterrâneos). A exploração demasiada pode ocasionar a degradação e 

escassez da água, além de tornar oneroso o processo de captação de águas em mananciais 

cada vez mais distantes - fato cada vez mais comum nas metrópoles brasileiras. 

 

3 CONFLITOS E DISPUTAS SOCIOAMBIENTAIS NA REGIÃO DO LESTE 

METROPOLITANO DO RIO DE JANEIRO, BRASIL 

 

Os intensos processos de urbanização vivenciado principalmente no século XX acabou 

afetando significativamente os corpos hídricos nas cidades por todo o mundo, contudo suas 

consequências não se distribuíram de forma igual pela população, como ocorreu na Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro2 (Fig. 1). Isto se deu porque, os mais pobres e 

desorganizados, conforme indicação anterior, ao serem empurrados para áreas com pouca 

ou nenhuma infraestrutura urbana, sofreram mais do que aqueles que vivem em áreas 

urbanizadas e longe das consequências negativas da urbanização contemporânea. Nesse 

sentido, as deficiências de infraestrutura e falhas operacionais dos serviços de saneamento 

na Região do Leste Metropolitano do Rio de Janeiro, objeto deste trabalho, ilustram 

vividamente a centralidade política da gestão urbana de recursos hídricos ao longo dos anos. 

Mais especificamente, a provisão e manutenção de serviços públicos de água nos municípios 

de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Cachoeiras de Macau e Maricá. Este recorte territorial 

concentra 80% da população urbana da região do Leste Fluminense (IBGE3, 2010). A gestão 

desses serviços nestes municípios constitui, talvez, um exemplo marcante de inserção da 

água em processos não lineares de controle político e econômico do território em questão.  

 

                                                             
2 Fundação Centro Estadual de Estatística, Estudos e Pesquisa- Ceperj (2014) 
3 Conforme o Censo de 2010. 



 
 

Fig 1. Região Metropolitana do Rio de Janeiro, RJ/BR - Fonte: Ceperj 2014 

 

A origem do conflito na gestão dos recursos hídricos na região em estudo deriva do fato de 

os municípios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá não possuírem bacias hidrográficas 

dentro de limites capazes de suprir suas demandas de água, dependendo, principalmente, dos 

mananciais dos municípios de Cachoeiras de Macacu. Por esta razão, a gestão das águas 

nesses municípios sempre foi um campo de disputas de caráter regional. Neste contexto, a 

cidade de Niterói4 sempre foi privilegiada, devido ao seu status de antiga capital do estado 

do Rio de Janeiro, assim como, talvez por consequência deste aspecto, pelo alto poder 

aquisitivo de sua população. 

A desigualdade entre os municípios desta região pode ser constatada a partir da análise dos 

dados do Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil 2013, onde no Ranking do Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDHM), Niterói encontra-se no 7º lugar entre os municípios 

brasileiros, bem superior inclusive da cidade de Rio de Janeiro que está 45⁰ colocação. E 

ainda com relação aos demais municípios aponta que: Maricá está no 289⁰ lugar, São 

Gonçalo no 795⁰ lugar, Cachoeiras de Macacu no 1904⁰ e Itaboraí no 2105⁰, o que evidencia 

a grande diferença social da região. 

O saneamento ambiental é um dos fatores determinantes e condicionantes para justificar esta 

disparidade social entre os municípios. Na região, com exceção de Niterói, são milhares de 

pessoas que convivem diariamente com serviços precários de água e esgoto (provido pela 

Companhia Estadual de Águas e Esgoto do Rio de janeiro - CEDAE, e pelas administrações 

municipais). Dados da pesquisa qualitativa conduzida entre 2000-2012, na qual a presente 

pesquisa está baseada, possibilitam mensurar a situação do saneamento ambiental na região 

                                                             
4 Niterói foi capital do Estado do Rio de Janeiro no período de 1903 a 1975. Neste período recebeu muitos 

investimentos, que proporcionaram grandes obras de remodelação urbana, como a idealização e construção de 

uma imponente avenida entre a praia de Icaraí e São Francisco, destinada à implantação de centros de lazer e 

diversão, como hotéis, cassinos e parques esportivos na orla destes bairros. Destacaram-se ainda alguns 

melhoramentos urbanos como iluminação a gás (1904), inauguração da primeira linha de bondes elétricos 

ligando o Centro a Icaraí (1906), rede de saneamento (1912), construção de Porto, estação hidroviária - barcas 

(1908). Na década de 1990, foi elaborado o Plano Diretor da cidade. Com base nele, várias leis foram 

delineadas, tal como a de Uso e Ocupação do Solo (1995) e o Plano Urbanístico das Praias da Baía (1995). 



do leste metropolitano5. Esta apresentou, em 2012, que 100% dos domicílios permanentes 

urbanos de Niterói têm acesso à rede geral de água, vindo em seguida Cachoeiras de Macacu 

com 87,50%, São Gonçalo com 60,91%, Itaboraí com 31,26% e Maricá com 21,67%. A 

situação do esgotamento sanitário da região é muito mais precária do que a do abastecimento 

de água. Outra vez a cidade de Niterói aparece como caso excepcional, pois apresentava em 

2012 os maiores índices de domicílios particulares permanentes urbanos com acesso à rede 

de esgoto com atendimento neste serviço de 83,01%, enquanto os demais municípios o 

serviço é inexistente ou não chega atingir 10% dos domicílios particulares permanentes 

urbanos.  

O ponto de partida deste artigo é a contextualização das questões de recursos hídricos como 

componente de trajetórias histórico-geográficas e sócio-naturais mais amplas. Conforme 

ressalta Swyngedouw (2004), o tipo e a natureza das mudanças físicas e ambientais são 

dependentes das circunstâncias históricas, sociais, culturais e políticas específicas, bem 

como das instituições que as acompanham. Dessa maneira, é preciso levar em conta que os 

processos socioespaciais se relacionam com as transformações ou metabolismos de 

características físicas, químicas, biológicas e dos componentes biológicos do espaço. Tais 

metabolismos produzem tendências contraditórias, pois enquanto em determinadas áreas, e 

para algumas pessoas, as qualidades do ambiente (tanto física quanto social) são melhoradas, 

em outras podem conduzir a uma deterioração. 

A partir deste prisma, cabe uma reflexão sobre as relações que se estabelecem entre Niterói 

e os demais municípios da região.  

Em um primeiro momento cabe, destacar a situação da distribuição da água, pois o 

abastecimento dos municípios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e uma parte de Maricá é 

oriundo, do Sistema Imunana6 que, por sua vez é abastecido pelos mananciais das bacias dos 

rios Guapiaçu e Macacu situadas no município de Cachoeiras de Macacu (Fig. 2), e é 

responsável pelo o atendimento de aproximadamente 2 milhões de pessoas. Contudo, a 

demanda hídrica do sistema é maior que sua oferta, representando hoje, aproximadamente, 

400.000 pessoas sem acesso a água tratada (Hwa, et al., 2009). Na análise de tais dados, 

verifica-se que a população dos municípios que estão geograficamente mais próximas dos 

mananciais de água, não se beneficiam desta situação, apesar de sua grande concentração 

populacional. Pode-se afirmar que a posição privilegiada que os moradores de São Gonçalo7 

e Itaboraí ocupam no espaço físico, não foi suficiente para competir com aqueles que detém 

posição privilegiada no espaço social. Isto porque, mesmo estando próximo geograficamente 

                                                             
5 Pesquisa “Monitoramento de Indicadores Socioeconômicos nos Municípios do Entorno do Comperj realizada 

pela Universidade Federal Fluminense (UFF), em parceria com ONU-Habitat, com apoio da Petrobras, em 

onze municípios da região do leste metropolitano (Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Cachoeiras de Macacu, 

Maricá, Tanguá, Guapimirim, Magé, Rio Bonito, Silva Jardim e Casimiro de Abreu). O monitoramento de 

impactos apoiou-se em indicadores da ONU relativos aos objetivos de desenvolvimento do milênio (ODMs) e 

foi realizado de modo multidisciplinar. Esta pesquisa possibilitou mensurar a situação do abastecimento e do 

tratamento de água, a coleta e tratamento do esgotamento sanitário e a coleta e destinação final dos resíduos 

sólidos neste conjunto de municípios.   
6 O Sistema Imunana é operado pela CEDAE; a vazão de entrada hoje no canal de Imunana é de 7m³/s, a água 

bruta é aduzida para a ETA Laranjal, (Alcântara / São Gonçalo).  Esta é a vazão máxima que pode ser retirada 

do sistema, acima disto passa a comprometer a vazão ecológica da região. Contudo, a demanda hídrica do 

sistema é de 8,5m³/s e, portanto, seu déficit hídrico hoje é de 1,5m³/s. 
7 Segundo o IBGE, em 2010, o município de São Gonçalo tinha uma população de 999.728 habitantes e possuía 

a segunda maior população do Estado do Rio de Janeiro. Entretanto a faixa de renda da maioria de sua 

população é de média baixa a baixa. Com relação ao abastecimento de água da cidade, a qualidade deste serviço 

prestado é bastante insatisfatória, apesar da Estação de Tratamento de Água Laranjal (ETA) estar localizada 

no munícipio e fornecer água para maior parte da população do Leste Fluminense. Um exemplo como é tratada 

a população local pela concessionária responsável por este serviço, o bairro de Santa Isabel, com 100 mil 

habitantes, só foi abastecido no dia da inauguração de sua rede de água. 



do principal sistema de abastecimento, não é garantia de que a água chegará na sua casa. 

Enquanto que, nos bairros de Niterói (área mais nobre), chamados de fim de linha pela 

CEDAE, mesmo estando mais distantes geograficamente, dificilmente falta água. Assim, 

podemos concluir que “é na relação entre a distribuição dos agentes e a distribuição dos 

bens no espaço que se define o valor das diferentes regiões do espaço social reificado” 

(Bourdieu, 1999). 

 
 

Fig. 2: SISTEMA IMUNANA-LARANJAL - Fonte: NEPHU/UFF (2013) 

 

De modo geral, os problemas de água, apesar de amplamente conhecidos, têm sido 

geralmente tratados com uma combinação de diversos fatores, tais como: repressão, 

demanda solvável e poder de interferência nas políticas públicas. As políticas públicas 

intensificaram a produção de contradições geográficas ao priorizarem intervenções em áreas 

centrais e em benefício de populações de maior renda. Além do mais, normalmente 

obedecem a critérios exógenos, demandas tecnocráticas e agendas político-partidárias 

acarretando, via de regra, grande desperdício de recursos.  

A limitada integração entre as autoridades públicas e entre os principais agentes da produção 

do espaço urbano, principalmente as prefeituras, associadas a uma crescente necessidade de 

fundos adicionais para manter e prover de infraestrutura básica as cidades e à fragilidade do 

planejamento urbano e ambiental têm resultado em tendências de insustentabilidade na 

gestão de água. Essa gama de problemas não deve ser vista como mero sinal de 

incompetência técnica-administrativa, mas sim uma indicação de fortes distorções criadas 

pela associação de décadas de autoritarismo, inadequadas políticas urbanas e a não 

consideração dos constrangimentos diários experimentados pela população local, em 

especial, os grupos sociais mais frágeis. A insustentabilidade da água é, portanto, não apenas 

relacionadas com o mau estado dos sistemas hidrológicos e a precariedade dos serviços 

públicos, mas está profundamente enraizado nos padrões de uso e conservação da água em 



um contexto de forte desigualdade de poder entre comunidades e os formuladores de 

políticas. 

Os resultados da pesquisa Monitoramento de Indicadores Socioeconômicos nos Municípios 

do Entorno do Comperj demonstram que os problemas de gestão de água estão intimamente 

relacionados à falta de oportunidades da população local em influenciar o processo de 

tomadas de decisão e à fragilidade dos mecanismos oficiais criados até o momento para 

envolver os diferentes grupos sociais ou áreas geográficas. Nesse contexto, a influência de 

grupos mais organizados e com maior poder político continua a prevalecer na tomada de 

decisões, tanto em questões pontuais, quanto em termos da direção estratégica de planos e 

projetos. 

Os inúmeros projetos de saneamento na região, a exemplo do Programa de Despoluição da 

Baía de Guanabara (PDBG)8, não foram suficientes para solucionar os problemas e tiveram 

como um dos pontos fracos a ausência de discussão com os gestores municipais e com a 

população - principalmente em sua fase inicial de elaboração - e de consideração das 

intervenções anteriores. 

Todos os programas se deram de forma esporádica e desconectada, devido principalmente a 

ausência de um diagnóstico satisfatório sobre a situação atual do saneamento na região. 

Neste cenário de precariedade, de desigualdade socioambiental e de desgovernança regional 

é instalado no município de Itaboraí, no Leste Fluminense um grande projeto de 

desenvolvimento, o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), que devido as 

características de sua própria cadeia produtiva trará uma demanda por serviços públicos, em 

especial pela ÁGUA.  

Apesar de o empreendimento tentar associar sua imagem aos benefícios sociais, econômicos 

e ambientais como projeto regional de desenvolvimento sustentável, a tecnologia do 

processamento de petróleo pesado é poluidora e demanda intensiva utilização de energia e 

água. Um dos pontos fracos desse projeto é justamente a escolha locacional do 

empreendimento, ou seja, em uma região onde já existia um grande déficit hídrico. O Plano 

Diretor de Recursos Hídrico da Baía da Guanabara, concluído em 2006, já indicava que 

devido à escassez de água nas bacias hidrográfica da região, os recursos hídricos deveriam 

ser usados exclusivamente para o consumo humano e dessedentação de animais. Por esta 

razão a demanda da água industrial do Comperj será atendida com água de reuso, conforme 

previsto no licenciamento ambiental. Esta vazão é da ordem de 2,5 m3/s, para ter uma ideia, 

é suficiente para abastecer uma cidade do porte de Niterói.  

Desde seu anúncio, em 2006, o Comperj promoveu no Leste Metropolitano do Estado do 

Rio de Janeiro, um dinamismo econômico e político, assim como transformações 

socioespaciais, impactos socioambientais e tensões entre os diferentes atores sociais, o que, 

segundo Novais (et al., 2007), o caracteriza como Grande Projeto Regional, pois promove 

rupturas e impacto em múltiplas dimensões. 

                                                             
8 Resultados da Pesquisa Monitoramento de Indicadores Socioeconômicos nos Municípios do Entorno do 

Comperj revelam que as redes de água implantadas no município de São Gonçalo à época do PDBG estão 
completamente inoperantes. Como o programa não foi concluído, grande parte delas nunca levou carga e não 

se tem o registro de onde tais redes começam e terminam. Em consequência, a opção de fazer perfurações 

(gato) nas adutoras desse sistema pela população foi e é muitas vezes a única alternativa, em diversas áreas do 

município, para se ter acesso à água. Todos esses fatores constitui um importante indicador da não eficiência 

do serviço, como observado em vários bairros onde existe rede, mas a intermitência desse serviço chega a 30 

dias.  Do mesmo modo, ocorreram desperdício de recursos nas obras das redes de coleta e tratamento de esgoto. 

Através desse programa foram executadas diversas redes coletoras nos bairros dos municípios de São Gonçalo, 

aproximadamente 30 elevatórias de esgoto e foi prevista a construção da Estação de Tratamento de Boa Vista, 

dimensionada para tratar todo o esgoto doméstico do município. Entretanto, como o Programa foi paralisado, 

o sistema não foi interligado e a ETE não foi concluída. Hoje a maioria dos efluentes de esgoto são lançados 

sem qualquer tratamento nos mananciais da região. 



Esses investimentos representaram um evidente fator de conflito, expresso, entre outras 

formas, pela valorização da terra, aumento da densidade populacional, demanda por 

saneamento ambiental e alterações introduzidas nas normativas urbanísticas (Bienenstein, et 

al., 2012). Essas novas referências permitiram aos agentes econômicos redefinirem maneiras 

e estratégias de produção do espaço social e de organização do território, conforme seus 

interesses, o que demonstra fortes indícios de mudança na política urbana para o 

empresariamento urbano. (Harvey, 1996) 

Um exemplo destas novas estratégias pode ser visto em Niterói em 2013, quando um 

conjunto de empresas ofereceu ao município um projeto de revitalização da área central de 

Niterói, o que resultou na aprovação da Lei da Operação Urbana Consorciada (OUC) da 

Área Central de Niterói. Contudo, diante das previsões apresentadas de crescimento 

populacional no Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV) com a implantação da OUC na 

área central do munícipio, a demanda por água passará a ser cerca de 90% maior, o que 

representa a necessidade de quase dobrar a quantidade de água que hoje abastece todo 

município de Niterói. 

No caso do município de Maricá, apesar da precariedade do saneamento ambiental, a 

urbanização se reconfigurou, com um padrão seletivo e desigual, expresso em condomínios 

e resorts de luxo voltados para uma população de renda mais elevada, (foram lançados 2 

Alphavilles no município). Tais lançamentos imobiliários se referem à logística a ser 

instalada na região, em seu material de divulgação, como elemento de valorização. Neste 

município verificou-se um claro exemplo de planejamento que deixa de controlar o 

crescimento urbano e passa a encorajá-lo por todos os meios possíveis e imagináveis. O 

“marketing urbano” (Vainer,2002) chegou ao site da prefeitura na divulgação do bem-

sucedido lançamento de um dos empreendimentos do grupo Alphaville: “Terras Alpha 

Maricá vende todos os lotes em um único dia - Foi bem concorrido o lançamento do 

empreendimento Terras Alpha Maricá, do grupo Alphaville Urbanismo S.A., no último 

sábado (09/7) em Inoã. Todos os 399 lotes postos à venda foram comercializados antes do 

fim da manhã.... Além da qualidade impressa pela marca Alphaville, o sucesso de vendas 

do Terras Alpha Maricá é resultado do esforço do governo maricaense na busca por novos 

investimentos para o município9”. 

Este tipo de comportamento nos remete a cidade-mercadoria de Vainer (2002), “A cidade é 

uma mercadoria a ser vendida, num mercado extremamente competitivo, em que outras 

cidades também estão à venda. ......que é a base para o comportamento de muitos prefeitos 

que parecem mais vendedores ambulantes do que dirigentes políticos”. 

Os municípios de Itaboraí e de São Gonçalo também acompanharam esse novo modelo de 

ocupação do solo, com grandes lançamentos imobiliário. Quanto a valorização do solo, vale 

destacar a dinâmica imobiliária em Itaboraí, após início das obras do Comperj em 2009. 

Segundo FIPE-ZAP (2015), a valorização do preço do m2 dos imóveis 

Comerciais/Industriais à venda no bairro do Centro de Itaboraí aumentou em 

aproximadamente 124% em apenas 2 anos (2010-2012), chegando em 2013 atingir 162% de 

valorização, demonstrando assim o forte impacto no valor do solo com a presença do 

Comperj no município. A valorização do preço do apartamento à venda demorou um pouca 

mais, só ocorrendo a partir de 2011, mas de igual proporção (143,8%), atingindo o seu pico 

no início de 2014 (306%). Contudo os problemas que a Petrobras vem enfrentando desde 

2014 e que culminou com a paralisação das obras do Comperj no início de 2015, atingiu os 

dois setores ao mesmo tempo, e estão em tendência de queda. (FIPE-ZAP, 2015). 

A maioria destes novos empreendimentos (devido ao seu porte) e os novos instrumentos de 

planejamento (Planos Diretor, OUC, etc.) propostos pelos administradores destes 

                                                             
9 http://www.marica.rj.gov.br/?s=noticia&n=827 



municípios, foram aprovados incorporando ao processo propostas de participação, conforme 

indica a Constituição de 1988 e o Estatuto da Cidade. Contudo, o que se verificou que a 

participação implementada é do tipo de enfoque que Fadda (apud. Bienenstein, 2001) define 

de pseudoparticipação, que corresponde apenas a consultas (ou a comunicação) à população 

destes projetos pelos gestores municipais com objetivo de legitimar decisões já tomadas em 

outras esferas de ação. 

Até o momento, na gestão urbana destes municípios a questão dos problemas regionais, 

como a água, não foram considerados. Em Niterói, nas audiências públicas de discussão da 

Operação Urbana Consorciada do Centro, membros da sociedade civil (Universidade e o 

IAB) alertaram a Prefeitura sobre o risco de colapso no abastecimento d'água diante das 

propostas de adensamento de uso e ocupação do solo urbano do Centro e bairros vizinhos, 

contudo o executivo municipal ignorou este problema, justificando que o município não era 

responsável pela distribuição da água do Sistema Imunana. Já em 2015, no Plano Urbanístico 

de Pendotiba de Niterói – PUR, que propôs um maior adensamento com a liberação de 

gabaritos nesta região e com a crise hídrica instaurada no leste metropolitano e que afetou 

diretamente estes bairros, a estratégia do executivo municipal foi introduzir na própria lei a 

garantia de abastecimento de água por cinco anos na região. Esta orientação tem duas 

incoerências:  primeira – como a prefeitura pode garantir uma vazão futura de abastecimento 

por 5 anos para a região tendo em vista que hoje a vazão ofertada já não é suficiente para 

atender o município, e a segunda tem relação ao prazo já que o Projeto de Lei (PL109/2015) 

no art. 127 coloca que esta lei deverá ser revista em 10 anos. Apesar de indagado em todas 

as audiências públicas sobre esta incoerência no PL, o executivo municipal não respondeu 

esta questão. 

E ainda, tudo que se refere à água se comporta segundo limites geográficos - montanhas, 

rios e declividades e não segundo limites político-administrativos. Assim, temas como 

abastecimento, esgotamento sanitário, drenagem, problemas de enchente, para serem 

trabalhados exigem outro tipo de divisão. Incorporar tais inovações não é, no entanto, tão 

simples, particularmente no caso da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Há que se 

considerar que, se historicamente e na própria Constituição Brasileira, cabe aos Municípios 

promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e 

controle de uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (artigo 30, inciso VIII). 

Ocorre que na maioria dos casos os limites de bacias e de sub-bacias não coincidem com os 

limites municipais. Assim, a compartimentação geográfica e a compartimentação político-

administrativa não coincidem, criando alguns impasses de Competência e dificultando a 

ação regulatória e de fiscalização. (Martins, 2006). 

Recentemente o Governo do Estado do Rio de Janeiro criou a Câmara Metropolitana de 

Integração Governamental que tem entre outras atribuições definir políticas públicas que 

garantam o desenvolvimento sustentável da região metropolitana. Contudo para mudar este 

contexto de grandes injustiças socioespaciais e de grande desarticulação entre os agentes 

produtores e gestores do território (municípios) se faz necessário que este planejamento 

priorize o social em detrimento do econômico. Este será o grande desafio. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A crise ambiental é uma realidade contemporânea e se materializa em diferentes culturas, 

economias, discursos e projetos políticos. Entretanto, a solução simplista para escassez da 

água do planeta, largamente difundido pelos meios de comunicação, parte do pressuposto 

equivocado de que os problemas ambientais podem ser compreendidos, ignorando-se as 

relações sociais nas quais estão inseridos. Como consequência teórica de tal premissa, a 

questão ambiental é individualizada com cada cidadão sendo responsável de igual forma 



pela solução da escassez independentemente da posição social que ocupa no modo de 

produção. 

A “consciência ecológica”, o “o consumo responsável” e outras soluções mistificadoras 

surgem como resultado para resolver a grave crise hídrica que passa a maioria das regiões 

metropolitanas brasileiras. Desse modo uma fábrica de automóvel como a General Motor 

que consome milhares de litros de água em sua produção, é equiparada ao consumidor 

doméstico que não fecha a torneira enquanto se banha, como também é ignorado que a média 

de consumo de água dos bairros mais ricos é quase três vezes maior do que a média em 

bairros periféricos das cidades (Dias, 2008). 

Outra consequência perversa dessa ecologia superficial é escamotear a existência de 

interesses antagônicos sobre os recursos naturais e, consequentemente, da injustiça 

ambiental e dos conflitos dela decorrentes. Desse modo, os conflitos socioambientais 

analisados anteriormente neste trabalho, objetiva justamente perceber como os interesses 

sociais antagônicos se manifestam nos diferentes usos da água. 

As questões e os problemas de gestão da água na Região do Leste Metropolitano do Rio de 

Janeiro não são incomuns em outras áreas metropolitanas brasileiras que vivenciaram um 

rápido crescimento demográfico e limitados investimentos em infraestrutura. O contexto 

geral indica a inexistência de uma visão integrada e a ausência de definição de uma política 

de saneamento para a região. 

A problemática da água faz parte de um legado histórico e político de discriminação, 

abandono e exploração, que se reflete na construção de um espaço marginalizado tanto em 

termos materiais, quanto simbólicos. A água serve de ponto de entrada para se discutir 

questões de inserção social, eficácia de políticas públicas e compromisso governamentais. 

A persistência de problemas básicos e sabidamente documentados demonstra que falta de 

água e saneamento, ou precária qualidade do serviço existente, são apenas sintomas de 

processos políticos e sociais de diferenciação e cooptação. Sem identificar a politização dos 

problemas de recursos hídricos, a discussão e formulação de respostas fica circunscrita a 

temas superficiais e que não conduzem a soluções efetivas. 

Por fim, garantir o direito à água depende necessariamente do aumento da democracia, da 

participação da população nos processos de gestão dos recursos hídricos. No entanto, 

somente haverá a devida participação da sociedade civil quando esta tiver acesso também às 

informações sobre as águas.  
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