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TAMOIO
S  



Aumentada de 4,3 
para 43 km ²
Objetivo 
Erradicar a malária 
da região pantanosa.
( bacia do São 
João, e Una)
Prover a CIA Nac. 
Alcalis
Prover a Base Prover a Base 
área,  e mais 5000 
pessoas que para cá 
viriam
prover as cidades 
de Cabo Frio, Arraial 
do Cabo, São Pedro,  
Prover a agricultura 
local, Incentivando 
plantações de arroz 





• A grande área de tamoios, ocupa aproximadamente  dois 
terços do território de Cabo frio, com quase metade da 
população .Informações do ultimo censo falam de 93000 
habitantes. 

• Então temos como atrativos para o adensamento.

• - A localização geográfica, no caminho para   Macaé e  Rio 
das Ostras das Ostras 

• - A presença da praia do pontal  e toda a extensão de praia 
oceânica, e a proximidade de outras praias como de  
Armação dos Búzios Barra de São João e Rio das Ostras, 

• - O baixo custo do metro quadrado, se comparado com Cabo 
Frio , São Pedro da Aldeia ou Rio das Ostras.

• - A presença de inúmeros serviços e o forte comercio local.



• Na verdade o conceito de bairro comercial e 
independente, está plenamente preenchido ao longo da 
Amaral Peixoto, sendo   um atrativo a mais para quem 
prefere morar junto a esta enorme oferta de serviços, 
do que ter que se deslocar até um ponto central para do que ter que se deslocar até um ponto central para 
fazer suas compras. Não é uma cópia da Barra da tijuca, 
mas é uma Madureira com praia o que vemos por aqui.  



Água

• A Prolagos está já providenciando  esta solução com 
adução através da extensão da rede que vem da ETA ( 
Estação de Tratamento de Água ) de Juturnaiba, com 
nova adutora de 700 milímetros que está sendo 
instalada neste mês, e que vai até ao cruzamento da instalada neste mês, e que vai até ao cruzamento da 
RJ106 com a RJ102, para atender aos novos bairros de 
são Pedro da aldeia, Cabo Frio e a Armação dos Buzios . 
a Extensão final até Santo Antonio está prevista para 
2019, 



Esgotamento Sanitário 

• Tomada de tempo seco?

• Estação de tratamento terciária?

• Wetland?

• Emissário submarino?• Emissário submarino?

• 2019?

• E o crescimento vertiginoso?

• Que respostas podemos dar aos  usuários de tamoios?


