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Fórum celebra 10 anos de avanços em  
saneamento na região dos Lagos 

Representantes da Agenersa, Serla, Águas de Juturnaíba, Prolagos, Consórcio Lagos-São João, ONG Viva Lagoa e 
Ministério Públicopar Público participaram da mesa Saneamento é Vida . 

Saneamento 

As discussões sobre como apri-
morar o processo de tratamento 
de esgoto tomaram o lugar das 
constantes reclamações sobre 
falta de água na Região dos Lagos 
durante o verão comuns até dez 
anos atrás, quando se iniciou o 
processo de concessões. Essa 
observação foi feita pelo presi-
dente da Agenersa durante a 
cerimônia de abertura do Fórum 
Saneamento é Vida, realizado em 

Cabo Frio, no dia 31 de março. 

Foi com grande satisfação que os 
prefeitos presentes receberam a 
iniciativa da agência de fazer o 
evento na região. Marquinhos 
Mendes, de Cabo Frio, declarou 
estar orgulhoso por ter a agência 
presente em sua cidade e Henri-
que Melo, de Arraial do Cabo, 
seu contentamento com a pre-

sença da agência na região. 

O prefeito de Iguaba Grande, 
Hugo Canelas, destacou ainda a 
importância do trabalho da Age-
nersa. Em sua apresentação, ele 
declarou ter as agências regulado-
ras “como órgãos inteligente, 
pensadores, que fazem as coisas 
de formas responsáveis.” Canelas 
tem larga experiência no campo 
por ter sido o primeiro presiden-
te do Consórcio Intermunicipal 

Lagos São João (CILSJ). 

Ainda no campo da regulação, a 
Marilene Ramos, presidente da 
Superintendência Estadual de Rios 
e Lagoas (Serla), ressaltou “a 
necessidade que temos de inte-
grar a área ambiental com a de 

regulação.” 

Mais de 200 pessoas de todos os 
oito municípios da região foram 

ao evento. 

Reivindicação Antiga 

A decisão da Agenersa de 

realizar o fórum em Cabo Frio 

foi também para atender a 

uma velha reivindicação do 

consórcio e das ONGs. 

Para o secretário executivo 

do Consórcio Intermunicipal 

Lagos-São João (CILSJ), a deci-

são da agência de realizar o 

fórum foi um avanço.  

O presidente da ONG Viva a 

Lagoa, Arnaldo Villa Nova, 

observou que a agência deve-

ria vir mais a região. 
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Regulação 

Cerca de 50% do esgoto produ-
zido nos municípios da região 
dos Região dos Lagos é tratada. 
Esse percentual é superior à 
média estadual, que é de 25%, e 
à nacional, de 35%. Os dados 
foram revelados no Fórum Sane-
amento é Vida. 

Segundo o presidente da agên-
cia, José Carlos dos Santos Ara-
újo, atualmente a metade do 

esgoto da região é tratada. 

A presidente da Superintendên-
cia Estadual de Rios e Lagoas 
(Serla), Marilene Ramos a ques-
tão do saneamento na região 
está encaminhada. Ela lembrou 
que a média nacional é de que 
35% do esgoto seja tratado, 

enquanto no estado é de 25%. 

No início de sua apresentação, 
ela lembrou que cita o caso da 
lagoa de Araruama como como 
o único onde “os agentes conse-

guiram fazer um pacto na bacia.” 

Marilene observou  ainda que 
“não só a agência tem consigo 
avançar mas também tem sido o 

motor desses avanços.” 

Para José Carlos isso foi possível 
pelo modelo de trabalho desen-

volvido na região: 

- Desde o início, temos um mo-

delo que envolve o Comitê In-
termunicipal Lagos São João, as 
concessionárias, a agência e a 
sociedade civil. Com isso, pro-
movemos discussões que, no 
início, pareciam que não iam 
acabar, mas que chegaram a bom 

termo. 

A participação das diferentes 
partes interessadas, segundo 
José Carlos, foi importante para 
alterar alguns conceitos básicos 
nos contratos “o que só foi 

possível porque tínhamos todos 
os entes e uma agência capaz de 
fazê-lo e  com a coragem de 
repactuar os contrato e de ir 

buscar soluções.” 

Entre as soluções acordadas 
estava a implementação do siste-
ma de tomadas de tempo seco 

(ver página 3). 

Também foi destacado foi que 
hoje praticamente todos os 
municípios da região têm ETEs, 

quando antes não havia. 

Região dos Lagos tem índice de  

tratamento de esgoto de 50%  

A presidente da Serla, Marilene Ramos, durante sua exposiçao no fórum.  



 
Construção de tomadas de tempo seco 

leva a melhoria da água das lagoas 
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Na ilustração acima, as linhas verdes representam o sistema proposto pelo Consórcio para transposição do rio Una, 
representado pela linha em azul. O objetivo da transposição é reduzir o lançamento de água doce na lagoa de Ara-
ruama.(imagem cedida pelo CILSJ) 

A melhoria da condição das 
águas das lagoas e do mar na 
Costa do Sol foi um dos pontos 
destacados por Mário Flavio 
Moreira, secretário executivo do 
Consórcio Intermunicipal Lagos-
São João (CILSJ), em sua apre-

sentação no Fórum. 

Mário destacou a importância da 
decisão tomada em conjunto 
pelo consórcio, concessionárias 
e agência de aditar os contratos 
de concessão para acelerar a 
construção dos sistemas de 

tratamento de esgoto. 

Ele ressaltou, em especial, a 
importância da construção dos 
sistemas de tomada de tempo 
seco para reversão do quatro de 
crescimento excessivo de algas 
na lagoa de Araruama em razão 
do aumento do lançamento de 
dejetos sem tratamento, decor-
rente do aumento da oferta de 

água na região. 

O sistema de tempo seco foi 
aprovado pela agência em 2003. 
Ele consistiu na construção de 

barragens nos rios que cortam 
as cidades que banham a lagoa 
bem como de cinturões que 
interceptam as galerias de águas 
pluviais que deságuam na orla. A 
água recolhida por esses siste-
mas é bombeada para estações 

de tratamento de esgoto. 

Hoje, observou o secretário 
executivo do CILSJ, todas as 
cidades têm uma estação em 
funcionamento. Por isso ele 
declarou discordar dos que di-
zem que nada foi feito nos últi-

mos quatro anos. 

Apesar de o sistema não funcio-
nar quando chove, por isso ser 
chamado de tempo seco, Mário 
Flávio fez duas observações a 
favoráveis a solução adotada. 
Primeiro, ela permitiu segurar 
muito do material que antes 
seria jogado sem tratamento na 
lagoa e que serviria de alimento 

para as algas. 

Depois, porque o regime de 
chuvas na região tornou a toma-
da de tempo seco uma solução 

viável. “Temos um média anual 
de chuvas de 700mm, o que faz 
que tenhamos uma vegetação 
parecida com a do Nordeste”, 
frisou o secretário executivo do 

consórcio. 

Mário Flávio também falou da 
importância da transposição do 
rio Una para evitar o lançamento 
das águas tratadas na lagoa de 

Araruama. 

Com isso, evita-se, a longo pra-
zo, a descaracterização da lagoa 
pelo lançamento de água doce. 
Araruama é a maior lagoa hiper-

salina do mundo. 

O projeto da transposição prevê 
a construção de dutos que le-
vem a água tratada pelas ETEs de 
Iguaba Grande, São Pedro da 
Aldeia, Cabo Frio e Búzios dire-

to para o rio Una.  

Em breve, deve ficar pronto o 
estudo de impacto ambiental da 
transposição. O próximo passo 
será o levantamento dos custos 

da obra pelo Consórcio. 

Saneamento 
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Ao longo desses dez anos, o 
processo de concessão permi-
tiu investimentos da ordem de 
R$ 300 milhões. 

Quando as duas concessões 
de serviços públicos de água e 
esgoto foram licitas, um pouco 
menos da metade da popula-
ção tinha água encanada em 
casa.  

Na área da Águas de Juturnaí-
ba esse percentual era de 48% 
e na da Prolagos de 40%. Atu-
almente, mais de 90% das 
residências nas duas áreas têm 
acesso à água tratada.  

O mesmo ocorreu com a rede 
de esgotos, como  mostram 
os gráficos ao lado. 

Para que esses resultados 
fossem alcançados foi impor-
tante a atuação da Agenersa 
no acompanhamento das me-
tas de concessão e na negocia-
ção entre as partes envolvidas 
na repactuação dos contratos, 
sempre tendo em vista o equi-
líbrio econômico-financeiro 
das concessões de forma a 
garantir tanto a prestação dos 
serviços quanto sua expansão. 

Saneamento na região recebeu R$ 300 milhões 

As características do contrato 
preliminar de fornecimento de 
gás assinado entre a CEG/
CEG-RIO e a Petrobras foram 
tema de apresentação feita no 
dia 3 de abril pelo presidente 
das concessionárias, Bruno 
Armbrust, ao Conselho Dire-

tor da Agenersa. 

Durante sua apresentação, 
Bruno destacou que o contra-
to foi resultado do empenho 
das concessionárias, governo 
do estado, Assembléia e Age-
nersa para garantir o forneci-
mento de gás para o Rio de 
Janeiro durante a crise de 

outubro do ano passado. 

Com isso, ressaltou Bruno, a 
CEG/CEG RIO foram as úni-
cas distribuidoras a conseguir 
um aumento no volume de gás 
fornecido em renegociação 

com a Petrobras.  

O volume contratado deve 
garantir o abastecimento do 
estado pelos próximos cinco 
anos.  Segundo o presidente 
da concessionária, ele foi esti-
mado com base em estudos 

feitos pela Secretaria de De-
senvolvimento Econômico 
(SEDEIS) que previu taxa de 
crescimento de 5% ao ano 
com base nos investimentos 

contratos no estado até 2012. 

Regulação 

Conselheiro José Carlos dos Santos Araújo conversa com o presidente da 
CEG/CEG RIO Bruno Armsbrust um pouco antes da apresentação. 

Saneamento 
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