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RESUMO 

 

Ao longo do período de realização do curso foi possível observar a ausência de dados e 

informações sobre a área da Bacia Hidrográfica do Rio Roncador, inserida quase inteiramente 

no território do município de Magé, sobretudo no que diz respeito às características de uso e 

ocupação do solo. Entendendo ser o conhecimento dessas características de elevada 

importância para gestão da Bacia Hidrográfica (BH), este trabalho tem como objetivo levantar 

as características de uso e ocupação do solo nesta bacia, visando o embasamento da gestão 

municipal em Magé, RJ. O estudo trata-se de pesquisa descritiva que assume em geral a forma 

de levantamento com objetivo de servir a aplicações práticas nas ações diárias do executivo 

municipal. A proposta de intervenção visa apresentar ao poder público, a necessidade de 

realização do levantamento proposto, tendo em vista sua importância e o embasamento à 

tomada de decisões. Por ser um trabalho que finaliza com a formulação de um Termo de 

Referência, oferece ao poder público, a possibilidade de sua implementação por meio da 

captação de recursos nos fundos destinados à gestão de recursos hídricos. Espera-se que, 

tomando este por modelo, sejam também realizados estudos similares para as demais BH 

localizadas no município de Magé. 

 

Palavras-chaves:  planejamento, conhecimento, território. 
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ABSTRACT 

 

During of the course it was possible to observe the lack of data and information about the 

Roncador/Santo Aleixo river basin, that is almost entirely within the Magé city’s territory, 

mainly related to the soil uses and occupation features. Considering that the knowledge of 

those features are high important to the river-basin management, this paper aims to raise the 

features of the soil uses and occupation of this river basin, to serve as a basis for the municipal 

management. The current study is a descriptive research that, in general, takes the form of 

survey to serve for practical applications in the daily actions of the local government. The 

intervention proposals aim to show the importance and the basis for decision make, to the 

public authorities. Due this job ends with a generation of the guide to auction notice, offers to 

the public authorities, the possibility of its implementation through obtaining resources of 

funds devoted to the water resources management. It is expected, following this model, that 

similar studies be done for the others river basins located in Magé. 

 

Keywords: planning, knowledge, territory. 
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1. Introdução 

 

1.1. Problema 

 

Atualmente muito se tem falado sobre a gestão do território nos mais diversos 

âmbitos seja na tentativa de compreender as atividades e relações humanas ou o território 

como espaço geográfico considerando os recursos naturais, ecossistemas onde vivemos. 

Diante disto, algumas políticas públicas vêm sendo criadas e trazem instrumentos na tentativa 

de disciplinar, auxiliar esta gestão. 

A ausência de planejamento e gestão do território traz inúmeras consequências para a 

população que se utiliza de determinado espaço, é o que se observa na região metropolitana 

do estado do Rio de Janeiro quanto as ocupações e a consequente degradação dos recursos 

ambientais em especial os recursos hídricos. 

O município de Magé, inserido na região metropolitana, junto com os demais 

municípios que margeiam a Baía de Guanabara, compõem a Região Hidrográfica V da Baía 

de Guanabara, de acordo com a Resolução CERHI-RJ nº 107 de 22 de maio de 2013. Magé, 

assim como outros municípios nesta mesma RH, não possui planejamento voltado para a 

gestão dos recursos hídricos, o que vem comprometendo cada vez mais a qualidade e 

quantidade desses recursos. 

Na Bacia Hidrográfica do Rio Roncador, um dos mananciais de maior volume que 

banha o território do município e que também leva o nome de Santo Aleixo no terço superior, 

um dos principais problemas que vêm comprometendo a gestão efetiva dos recursos hídricos é 

a ausência de levantamentos que demonstram dentre outras informações a ocupação e uso do 

solo tendo em vista o embasamento da gestão.    

O desconhecimento da ocupação e uso do solo numa bacia hidrográfica dificulta o 

planejamento e a tomada de decisões por parte do gestor desencadeando uma série de outros 

problemas, tais como o aumento de ocupações irregulares em área de preservação permanente 

e áreas de risco, aumento da erosão dos solos e assoreamento dos rios que compõe a bacia, 

diminuição da qualidade dos mananciais, aumento da degradação dos solos da bacia com 

dimunição das taxas de infiltração de água e aumento do escoamento superficial, aumento do 

escoamento de águas pluviais podendo ocasionar a redução da capacidade do sistema de 

drenagem existente e consequentemente possibilitar a ocorrência enchentes, dentre outros.  
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Para além dos problemas já citados, a falta de informações da ocupação e uso do solo 

dificulta a aplicação das legislações que disciplinam a ocupação territorial assim como a 

criação de outras voltadas para a gestão dos recursos hídricos e ambientais indispensáveis à 

qualidade de vida da população e que carrega consigo uma série de outros fatores 

determinantes ao desenvolvimento do território municipal. 

A partir da observação da relevância e da ausência, o levantamento das 

características de uso e ocupação do solo da Bacia Hidrográfica do Rio Roncador se torna o 

problema de estudo abordado neste trabalho.  

 

1.2. Justificativa  

 

Inserida na região metropolitana do Rio de Janeiro, que de acordo com o Plano 

Municipal de Saneamento Básico de Magé, elaborado em 2013, é uma região que sofre 

diversos processos de degradação de recursos naturais, tais como extinção de nascentes e 

assoreamento dos rios, além do aumento da poluição de mananciais, desmate de Áreas de 

Preservação Permanente (APP) e o despejo de efluentes domésticos nos rios nas áreas urbanas 

e rurais, a BH do Rio Roncador ou Santo Aleixo é uma área relevante a ser priorizada para 

conservação, antes de se tornar totalmente degradada, pois os projetos a serem implantados 

para recuperação demandam muito mais recursos para o alcance de pequenos resultados. 

A proposta deste estudo é identificar as características de uso e ocupação do solo 

nesta Bacia Hidrográfica com vistas no embasamento de estudos e projetos para nortear as 

atividades administrativas diárias do poder executivo. Para isto, serão então levantadas as 

principais legislações e normas existentes relativas à gestão de recursos hídricos na área de 

estudo e outros instrumentos de planejamento como o Plano Diretor e os Planos de Manejo 

das áreas protegidas que sobrepõem a área da BH, a identificação dos usos do solo e os 

critérios dos loteamentos legais existentes nessa parte do território. 

O tema proposto neste trabalho surge pela necessidade do levantamento de dados 

desta Bacia Hidrográfica, a qual possui grande área com cobertura vegetal ainda preservada e 

boa qualidade do manancial, que servirá de base a outros estudos e pesquisas científicas que 

porventura venham ser desenvolvidos no local. O levantamento dos dados ainda pode 

demonstrar a ausência de programas e projetos que visem a preservação da bacia e a 
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necessidade de captação de recursos para investimento nesse tipo de trabalho e demais 

estudos necessários à compreenssão da dinâmica do uso e ocupação do solo nesta área. 

 A escolha do tema aqui proposto se deu a partir das necessidades verificadas nas 

demandas administrativas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do município de Magé, 

principalmente no que tange às solicitações dos processos jurídicos do Ministério Público, 

onde em sua maioria é cobrado posicionamento do poder público municipal quanto às áreas 

ainda preservadas do município, a degradação ambiental dos recursos hídricos, ocupações 

irregulares em áreas de preservação permanente dentro dos limites da BH do Roncador ou 

Santo Aleixo, assim como ações e metas para a gestão dos recursos hídricos. 

O estudo está diretamente relacionado à área de atuação profissional da autora de 

forma que seu desenvolvimento irá contribuir diretamente para a melhoria de seu desempenho 

como técnica do órgão público onde atua. 

O tema a ser desenvolvido neste trabalho, ao servir de embasamento para a gestão 

municipal do território e dos recursos hídricos na Bacia Hidrográfica, considera como 

fundamental a melhoria da qualidade de vida da população atuante nessa área, servindo ainda 

de modelo para o denvolvimento de trabalhos semelhantes para as demais BH da região. 

 

1.3. Objetivo 

 

O objetivo deste trabalho é levantar características de uso e ocupação do solo da 

Bacia Hidrográfica do Rio Roncador com vistas ao embasamento da gestão territorial no 

município de Magé – RJ. 

 

1.3.1. Objetivos Específicos  

  

- Levantar as principais legislações e normas existentes nas diferentes esferas 

municipal, estadual e federal, relacionadas à gestão dos recursos hídricos; 

- Levantar as principais zonas estabelecidas pelo Plano Diretor, assim como os 

limites das Unidades de Conservação na Bacia Hidrográfica e as respectivas zonas 

estabelecidas no Plano de Manejo das mesmas para a área da Bacia;  

- Identificar os principais usos do solo na Bacia Hidrográfica do Rio Roncador; 
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- Conhecer os critérios dos loteamentos aprovados dentro da bacia e o índice de 

ocupação dos mesmos.  

 

1.4. Metodologia 

 

A realização deste trabalho tem como objetivo principal o levantamento de 

informações sobre a área de estudo para servir de base aos procedimentos práticos da gestão 

municipal, trata-se, portanto, de pesquisa aplicada. Nesse tipo de pesquisa, os resultados 

obtidos deverão servir a aplicações práticas.  

Os levantamentos a serem realizados, do ponto de vista da forma de abordagem do 

problema, enquadram-se tanto como qualitativos quanto quantitavos, uma vez que muitas das 

informações obtidas poderão ser transformadas em números para posteriormente serem 

classificadas e analisadas assim como informações de dados descritivos que não 

necessariamente serão transformados em números para sua interpretação e análise, conforme 

explica Prodanov e Freitas (2013). 

Do ponto de vista dos objetivos, este trabalho se encaixa como pesquisa descritiva de 

acordo com Prodanov e Freitas (2013), quando o pesquisador apenas registra e descreve os 

fatos observados sem interferir neles, visa descrever as características de determinada 

população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis; envolve o uso de 

técnicas padronizadas de coleta de dados: questionário e observação sistemática. Assume em 

geral a forma de Levantamento. 

Por se tratar do levantamento de informações que darão base a outros trabalhos 

científicos e práticos, a pesquisa pode também ser considerada exploratória por aprofundar o 

conhecimento da realidade e explicar o porquê das coisas, de acordo com Gil 2010. 

A elaboração do levantamento será realizada a partir de alguns procedimentos que 

permitirão a obtenção dos dados sendo esses de caráter bibliográfico a partir da obtenção de 

documentos e outros materiais. A realização deste trabalho passou por fundamentação em 

trabalhos já desenvolvidos com temática similar e/ou para a área em estudo, nesse caso, a 

Bacia Hidrográfica do Rio Roncador ou então numa escala um pouco maior para o município 

de Magé. 
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Além do levantamento bibliográfico será ainda realizada a pesquisa de caráter 

documental sendo classificada em dois principais tipos: fontes de primeira mão e fontes de 

segunda mão. Gil (2008), define os documentos de primeira mão como os que não receberam 

qualquer tratamento analítico, como: documentos oficiais, reportagens de jornal, cartas, 

contratos, diários, filmes, fotografias, gravações etc. Os documentos de segunda mão são os 

que, de alguma forma, já foram analisados, tais como: relatórios de pesquisa, relatórios de 

empresas, tabelas estatísticas, entre outros. 

Considerando a existência de pouco material bibliográfico encontrado para a área de 

estudo e tendo como objetivo principal do trabalho conhecer a realidade local a partir de 

informações dos órgãos públicos com atuação direta e indireta sobre a área da BH, a pesquisa 

documental se torna fundamental para a realização deste trabalho. 

2. Desenvolvimento 

 

2.1. Referencial Teórico 

 

Ao observar determinado espaço de convivência social delimitado seja política, 

cultural, econômica ou geograficamente percebe-se que a partir das necessidades da 

comunidade tornam-se necessárias determinadas regras ou disciplinamento que possibilitem a 

convivência aliado ao suprimento dessas necessidades. A falta deles geram conflitos diversos 

que podem comprometer inclusive a permanência da comunidade organizada nesse espaço. 

O território (espaço físico onde habitamos) sempre foi concebido e gerido a partir de 

uma complexidade de parâmetros, que incluíam desde fatores locacionais, econômicos, 

sociais, estratégicos, até mesmo valores políticos. Esse processo de organização do espaço 

que se instrumentalizava pelo planejamento (aqui entendido como uma antecipação que 

define diretrizes para uso racional de um recurso qualquer) foi extremamente dinâmico e 

respeitou as regras de demandas vigentes em cada época. (SANTOS, M.A., 1992) 

Inicialmente o planejamento se pautava tendo como fator determinante a questão 

econômica, entretanto a partir de uma reestruturação da sociedade e da economia, mudanças 

nas relações sociais em relação aos recursos ambientais e aparecimento de novas tecnologias 

acabaram por forçar novas atitudes/concepções no ato de planejar de maneira que hoje o 

planejamento territorial obedece a leis mais amplas, que incorporam novas exigências 
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institucionais, além das demandas da própria sociedade que vem tornando-se cada vez mais 

participativa nesse processo. 

A questão ambiental surge dentro deste contexto: de um lado, forçada a ser 

considerada pelos planejadores a partir de uma legislação mais rigorosa ou por pressões 

internacionais; de outro, ela existe hoje concreta (embasada técnica e cientificamente) e 

instrumentalizada como fator determinante nas opções de planejamento territorial. (SANTOS, 

M.A., 1992) 

Inserida no contexto do planejamento que considera a questão ambiental como 

fundamental, capaz de garantir o melhor uso do território com a permanência do seu potencial 

ao longo do tempo, a bacia hidrográfica surge como unidade territorial importante a ser 

considerada e o planejamento dos recursos hídricos indispensável, uma vez que refletem o 

resultado do gerenciamento dos demais recursos disponíveis nessa unidade. 

Para Christofoletti (1980), as bacias hidrográficas são compostas por um conjunto de 

canais de escoamento de água, sendo uma unidade física limitada pelos divisores de água. 

Também compreendida como rede hidrográfica ela é uma unidade natural que recebe a 

influência da região que drena; é um receptor de todas as interferências naturais e antrópicas 

que ocorrem na sua área tais como: topografia, vegetação, clima e uso e ocupação.  

De acordo com Leal (2012), o planejamento de recursos hídricos constitui um 

instrumento fundamental para o gerenciamento da água e da bacia hidrográfica, uma vez que 

pode induzir ou restringir o uso e ocupação do solo e a implantação de planos de 

desenvolvimento econômico em sua área de abrangência pelo disciplinamento e controle do 

acesso e uso da água. Nesse sentido, gerenciar águas e bacias hidrográficas exige que se 

considerem diversos processos naturais e sociais interligados, com abordagem holística e 

sistêmica, visando compatibilizar o uso e ocupação do solo nas bacias hidrográficas com a 

garantia de disponibilidade de água para a sustentabilidade do desenvolvimento econômico, 

social e ambiental.  

Considerando que as bacias hidrográficas possuem uma compartimentação 

topográfica, iniciando com as cotas mais altas e terminando nas mais baixas, qualquer 

alteração no ambiente a montante do ponto de análise implica alterações nas áreas a jusante 

(JOIA, P.R., 2018). 

Deste modo, a Bacia Hidrográfica constitui uma unidade essencialmente favorável ao 

planejamento por ser fisicamente bem definida e possuir relação entre todos os elementos que 
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a constituem. 

Assim vista como unidade de planejamento, a Bacia Hidrográfica é composta por 

toda a área de drenagem que contribui com a captação natural da água das precipitações 

escoando para um único ponto que é o exultório. A área da bacia divide-se em um conjunto de 

vertentes e rede de drenagem que irão formar um rio principal. 

A bacia hidrográfica pode ser então considerada um ente sistêmico. É onde se realiza 

os balanços de entrada proveniente da chuva e saída de água através do exutório, permitindo 

que sejam delineadas bacias e sub-bacias, cuja interconexão se dá pelos sistemas hídricos 

(PORTO; PORTO, 2008). 

A Lei nº 9.433 de 1997 que deu ao Brasil uma nova política de recursos hídricos e 

organizou o sistema de gestão concretizou então a gestão por bacias hidrográficas. Hoje no 

Brasil, os recursos hídricos têm sua gestão organizada por bacias hidrográficas em todo o 

território nacional, seja em corpos hídricos de titularidade da União ou dos Estados. Há 

certamente dificuldades em se lidar com esse recorte geográfico, uma vez que os recursos 

hídricos exigem a gestão compartilhada com a administração pública, órgãos de saneamento, 

instituições ligadas à atividade agrícola, gestão ambiental, entre outros; e a cada um desses 

setores corresponde uma divisão administrativa certamente distinta da bacia hidrográfica 

(PORTO; PORTO, 2008).  

Por meio da Lei nº 9.433, a Política Nacional dos Recursos Hídricos, através do 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SNGRH, ressaltou a importância 

da organização de comitês de bacias hidrográficas em todo o Brasil. O SNGRH é integrado 

pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), criado em 1998; os Planos Estaduais 

que fundamentam a política nacional e o gerenciamento dos recursos hídricos no nível de 

planejamento das bacias hidrográficas e os Comitês constituem canais de discussão e 

cooperação entre as esferas federal, estadual e municipal, valorizando as parcerias 

interinstitucionais. 

A Lei nº 9.433 tem entre os fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos a 

água como um bem de domínio público, dotado de valor econômico, cujos usos prioritários 

são o abastecimento humano e a dessedentação de animais e cuja gestão deve tomar como 

unidade territorial a bacia hidrográfica. Prevê, como diretriz geral de ação, a gestão integrada 

e como instrumentos para viabilizar sua implantação os planos de recursos hídricos o 

enquadramento dos corpos de água em classes segundo os usos preponderantes, a outorga de 
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direito de uso, a cobrança pelo uso da água e o sistema de informação sobre recursos hídricos 

e a compensação aos municípios (PORTO; PORTO, 2008). 

Ainda segundo Porto & Porto (2008), sobre o território definido como bacia 

hidrográfica é que se desenvolvem as atividades humanas. Todas as áreas urbanas, industriais, 

agrícolas ou de preservação fazem parte de alguma bacia hidrográfica. Pode-se dizer que no 

seu exutório estarão representados todos os processos que fazem parte do seu sistema. O que 

ali ocorre é consequência das formas de ocupação do território e da utilização das águas que 

para ali convergem. 

Diante disso, é possível afirmar que o conhecimento aprofundado da área da BH 

principalmente no tocante às atividades que se desenvolvem sobre este território que 

determinam o uso e ocupação do solo tornam-se imprescindíveis ao planejador. 

Para Medeiros & Petta (2005), a preocupação, cada vez mais frequente, sobre a 

forma e o tipo de ocupação do seu território tem levado os governos a se interessarem por 

estudos que abordem essa questão. Entende-se que pesquisas, análises e interpretações do uso 

e ocupação do solo e da dinâmica geoambiental colaboram, de maneira consistente, com o 

conhecimento aprofundado de uma região. 

Uma bacia hidrográfica qualquer se constitui como a mais adequada unidade de 

planejamento para o uso e exploração dos recursos naturais, pois seus limites são imutáveis 

dentro do horizonte de planejamento humano, o que facilita o acompanhamento das alterações 

naturais ou introduzidas pelo homem na área. Assim, o disciplinamento do uso e da ocupação 

das terras da bacia hidrográfica é o meio mais eficiente de controle dos recursos hídricos que 

a integram (VAEZA et al., 2010). 

A bacia hidrográfica necessita de gerenciamento e planejamento porque é a unidade 

territorial onde as relações entre o meio natural e os componentes antrópicos se manifestam, 

além de envolver um dos principais elementos de discussão atual, a água (JOIA, P.R., 2018). 

A ausência de planejamento na Bacia resulta numa série de problemas ambientais, 

sociais e econômicos que quando associados às verdadeiras causas refletem a importância  

deste para auxiliar decisões dos gestores e demais atores atuantes na área da Bacia. 

À medida que a ocupação urbana na bacia aumenta, verifica-se um expressivo 

aumento das áreas impermeabilizadas, com isso o tempo de recorrência das precipitações 

tende a minorar. Ocorre redução das perdas por infiltração, aumento do volume e velocidade 
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de escoamento superficial, e esse aumento gera problemas de drenagem, como é o caso de 

enchentes (VAEZA et al., 2010). 

Para tanto é necessário conhecer os níveis de ocupação urbana da bacia que são 

demonstrados dentre outros fatores, por meio da quantidade de loteamentos aprovados de 

acordo com as legislações vigentes que os regularizam, assim como o índice de ocupação e a 

localização destes. Tais informações trazem ao planejador fundamentos para o 

estabelecimento do nível de ocupação desejável, as áreas ideais à expansão urbana, industrial, 

agrícola, áreas de preservação, áreas de conflito de uso, dentre outras. 

 

2.2. Descrição da Área de Estudo 

 

Localizado na região metropolitana do estado, o município de Magé encontra-se 

inserido na macro região hidrográfica Atlântico Sudeste de acordo com a Resolução nº 32 do 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos, de 15 de outubro de 2003 que define a divisão 

hidrográfica nacional em regiões hidrográficas.  

Na escala estadual, Magé, situado entre as regiões metropolitana e serrana do estado, 

encontra-se inserido na Região Hidrográfica da Baía de Guanabara – RHBG, contribuindo 

com a entrada de água doce. A RHBG, em função de sua localização em área com altos 

índices populacionais, encontra-se altamente degradada principalmente pela ocupação urbana 

desordenada e os problemas urbanos advindos dela como: falta de saneamento básico, 

presença de lixões e ou vazadouros, dentre outros. 

A RHBG possui um microclima típico de região litorânea tropical, influenciada por 

fatores como latitude e longitude, proximidade do mar, topografia, natureza da cobertura 

vegetal e, sobretudo, as ações das circulações atmosféricas de larga e meso escalas, como 

frentes frias e brisas marítimas (ECOLOGUS – AGRAR, 2005 in SACHETTO, 2012). 

O território do município encontra-se delimitado sobre cinco Bacias Hidrográficas de 

contribuição da RHBG como pode ser observado no mapa da Figura 1 abaixo. Tendo domínio 

sobre a BH do Suruí, Iriri, e de Contribuição da Praia de Mauá, ocupa aproximadamente 50% 

da área de drenagem da Bacia do Rio Inhomirim, Imbariê e Estrela e quase a totalidade da 

área de drenagem da Bacia do Roncador. 
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MAPA 1 - DELIMITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAGÉ SOBRE AS BACIAS 

HIDROGRÁFICAS 

 

Fonte: Mapa confeccionado por meio do SIG-RHBG, disponibilizado pelo Comitê da Baía de Guanabara. 

 

O município de Magé tem uma área total de 386,8 Km², correspondentes a 8,3% da 

área da Região Metropolitana. Compõe-se na atualidade dos distritos de Magé (1º distrito - 

sede), Santo Aleixo, Suruí, Rio do Ouro, Guia de Pacobaíba e Vila Inhomirim. A sede 

municipal está situada a uma distância de 57 km da capital do Estado (PMSB, 2013). Ainda 

de acordo com o Plano Municipal de Saneamento Básico de 2013 a população de Magé com 

227.322 habitantes (IBGE, 2010) distribui-se de forma concentrada com 94% residindo em 

áreas urbanas que correspondem a apenas 7% da área total do município.  

Segundo Lima e Lisboa (2005), podem-se caracterizar no município de Magé três 

áreas bastante distintas. A primeira é a área da serra do Mar, ao norte do município, com 

grandes massas rochosas; a cobertura vegetal é de matas primárias e secundárias densas, 

sendo que em alguns trechos de patamares aparecem manchas de pastagens e em outros 

trechos de menor declive, nos grotões, plantações de bananeiras. O microclima nesta área é de 

temperaturas baixas e chuvas abundantes de origem orográfica, com maior intensidade no 

verão. É nesta área que nascem os rios que banham o município (PMSB, 2013). 

A segunda área, plana e semiplana, situada na parte mais central do município, 

desenvolvem-se no sentido oeste-leste e é caracterizada por colinas meia laranja (morros de 

Piemonte). Iniciando-se na base da serra e terminando na baixada, limita-se a sudeste por 

áreas normalmente inundáveis que podem estender-se até o litoral. Nesta área encontram-se 

os melhores solos para a agropecuária. A cobertura vegetal é variável, predominando nos 

morros mais altos matas secundárias, capoeiras e capoeirões; nas colinas, vegetação arbustiva, 
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gramíneas e árvores isoladas, formando pequenos conjuntos. O clima é quente e úmido. Cabe 

ressaltar que os núcleos urbanos do município estão assentados nesta área, principalmente na 

faixa de transição entre a parte semiplana e a de baixada (PMSB, 2013). 

Fotografia 1: Imagem do trecho médio da BH do Rio Santo Aleixo. 

 

Fonte: Regilaine Rosa, 2017. 

 

A terceira área, de baixada, é parte sujeita a inundações periódicas e parte 

permanentemente inundada. Predomina a vegetação de brejos e manguezais. Os solos da 

baixada são do tipo hidromórfico, refletem o excesso de umidade tendo uma composição, 

extremamente salina na parte influenciada pelas marés. Espelhando as condições topográficas 

da área, os rios têm configurações meândricas, com lento escoamento. Apesar das condições 

inadequadas à ocupação urbana as parcelas contíguas ao núcleo de Magé estão loteadas 

(PMSB, 2013). 
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Fotografia 2: Imagem do trecho inferior da BH do Rio Roncador, área sujeita a 

inundações. 

 

Fonte: Regilaine Rosa, 2017. 

 

Com relação ao uso e ocupação do solo, destacam-se no município as atividades de 

mineração pela captação de água subterrânea (águas minerais), brita, saibro e areias. Também 

há presença de pequenas indústrias alimentícias, indústrias de tratamento de resíduos sólidos 

dos mais variados e produção de subprodutos, além da produção agrícola que representa boa 

parte da arrecadação e abastece tanto o município quanto município vizinhos, prevalecendo a 

agricultura familiar e de produtos orgânicos. 

As bacias hidrográficas dessa região possuem ainda boa cobertura do solo com 

florestas e outras formações do ecossistema Mata Atlântica ainda preservadas. Tal fato se deve 

principalmente a presença de áreas protegidas por Unidades de Conservação Federais e 

Municipais principalmente como as observadas em parte ou totalmente no território de Magé. 

São elas: Federais - Parque Nacional da Serra dos Órgãos, APA Petrópolis, APA Guapi-mirim; 

Municipais – APA Suruí, APA Estrela, Parque Natural Municipal Barão de Mauá. 
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As Unidades de Conservação dessa região compõem o Mosaico Central Fluminense 

que nada mais é do que uma composição de várias unidades de conservação que protegem 

uma área total e importante se complementando. Este conceito de mosaico traz uma 

determinada garantia de que a gestão destas áreas sejam realizadas de maneira interligada, 

uma vez que pela proximidade estas áreas possuem ligação e influência direta uma sobre a 

outra, biológica, geográfica, econômica, social e ambientalmente. 

A partir da análise de mapas e imagens de satélites pode-se inferir que das áreas 

preservadas observadas na região, a maior parte encontra-se nessas áreas protegidas que 

possuem regime diferenciado de uso do solo trazido pelas legislações pertinentes. Dentro do 

território de Magé, as áreas protegidas encontram-se principalmente nas serras, onde nasce a 

maioria dos rios que compõem as bacias da região.   

Densa malha de cursos d’água nascem nas Serras dos Órgãos e Estrela, atravessam o 

território municipal no sentido norte-sul e desembocam todos na Baía de Guanabara como os 

rios Iriri, Suruí, Santo Aleixo ou Roncador, Magé e o Estrela, formado com a união do 

Inhomirim e o Imbariê (LIMA e LISBOA, 2005).  

A Sub-bacia do Rio Roncador possui uma área aproximada de 111 Km² tendo como 

rio principal o Rio Roncador com extensão aproximada de 25 km. Seus principais afluentes 

são: o córrego do Sossego (principal afluente), o Rio do Pico e o Córrego Sertão. A vazão 

mínima do Rio Roncador em sua foz é de 1,20 m³/s (PMSB, 2013).  

O Rio do Pico tem seu volume de água aumentado ao se unir com o Rio Pedras 

Negras, posteriormente o Rio do Pico e o Santo Aleixo se unem em seu médio curso, ao lado 

da Gruta de Nossa Senhora de Lurdes em Santo Aleixo formando o Rio Roncador. A bacia do 

rio Roncador, identificada pela resolução CECA 804, com o código 5356, possui área de 

drenagem com cerca de 111,3 Km², correspondendo a aproximadamente 3% do total da área 

continental de contribuição a Baia de Guanabara. Seu perímetro é da ordem de 68,4km e sua 

altitude máxima localizada na Serra dos Órgãos atinge 2.200m. É limitada, ao norte pela serra 

dos Órgãos e seus confrontantes, a leste, pelo divisor da bacia do rio Guapimirim, a sudoeste, 

pelo divisor do rio Suruí. Com cerca de 95% de sua área localizada no município de Magé, o 

rio Roncador tem como sua nascente principal o córrego do Sossego, localizado em cotas no 

entorno de 2.100m, no Parque Nacional da Serra dos Órgãos (Consócio Ecologus - Agrar 

2005). 
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       A desembocadura da Bacia localiza-se ao norte da Baía de Guanabara dentro de 

outra área protegida da região a APA de Guapimirim, de acordo com o Consócio Ecologus – 

Agrar, 2005.   

MAPA 2 - BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO RONCADOR. 

 
Fonte: Mapa confeccionado por meio do  SIG-RHBG, disponibilizado pelo Comitê da Baía de Guanabara. 

 

       Sendo a bacia de formato meandrante, seu trecho superior na Serra dos Órgãos 

com cota média acima dos 1.000 m apresenta declividade bastante acentuada, regime 

turbulento e irregular. Já no trecho médio, cai rapidamente para cotas da ordem de 400 m, 

onde possui balneários naturais intensamente procurados pela população local e das 

localidades vizinhas. Sofre com a ocupação descontrolada de suas margens na localidade de 

Santo Aleixo, mas ainda mantém o regime turbulento, apesar da redução do declive. As 

precipitações de verão frequentemente provocam o fenômeno chamado tromba d’água que 

por sua vez acarretam a cabeça d’água nos corpos hídrícos, caracterizado pela presença de 

folhas e galhos nos rios, turgidez elevada da água e forte correnteza.  Já no último trecho, as 

cotas atingem aproximadamente 20 m, ocorrendo áreas de campo com vegetação herbácea, 

passando ao nordeste da mancha urbana da sede do município da Magé. Nesse baixo curso, 

onde é influenciado pela maré ocorre durante as chuvas intensas a inundação das áreas 

próximas, afetadas por pequenos canais interligados ao rio Roncador. No trecho final, entre a 

BR-116 e a Baía de Guanabara, os rios Roncador e Canal de Magé receberam obras de 
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retificação executadas pelo extinto Departamento Nacional de Obras de Saneamento - DNOS 

(Consócio Ecologus – Agrar, 2005).    

 

2.3. Proposta de Intervenção 

 

2.3.1. Identificação do Problema  

 

Observa-se que a maioria dos problemas da BH está relacionada ao ordenamento 

territorial influenciado pelo crescimento populacional na região e a exploração para o turismo 

em razão das quedas d’água presentes na região cercada de verde e com boas condições para 

banho. 

A análise das características da bacia e seus atributos do ponto de vista ambiental têm 

sido ignorados na construção de instrumentos de gestão estaduais e municipais. Além disso,  

os levantamentos realizados que revelam a degradação de determinado manancial ou 

principais problemas ambientais encontrados em determinada bacia hidrográfica nem sempre 

são associados corretamente as causas que os geraram. Este fato toma grandes proporções 

visto que, ao não se identificar as causas, são propostos planos e projetos que não alcançarão 

o objetivo de eliminação/ minimização do problema ou não terão eficácia. 

Assim como em qualquer área, há diferentes interesses de uso do solo e dos recursos 

disponíveis na área desta Região Hidrográfica e tantos interesses por vezes acabam por gerar 

conflitos de uso que comprometem a preservação, qualidade e distribuição (uso) dos recursos 

disponíveis. Tal fato vem sendo observado nas Bacias Hidrográficas onde está localizado o 

município de Magé, onde a ausência de informações e dos intrumentos de gestão 

comprometem o gerenciamento dos recursos hídricos e ambientais em seu território.  

O desconhecimento do uso e ocupação do solo na área da bacia hidrográfica origina 

uma série de problemas sócioeconômicos e ambientais como os já citados acima, 

principalmente porque na ausência de informações concretas, que revelem a realidade local 

torna-se difícil planejar e gerir o território garantindo a preservação dos recursos e a qualidade 

de vida da população que utiliza a área para moradia e desempenho das mais diversas 

atividades. 
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Os levantamentos de uso e ocupação do solo e a construção de banco de dados 

trazem ao gestor possibilidades de ação fundamentada na causa dos problemas e conflitos 

existentes, tomada de decisões embasadas nas reais necessidades locais e justificativas 

pautadas no conhecimento da Bacia sendo, portanto considerado o principal problema que 

demanda intervenção na Bacia Hidrográfica do Rio Roncador. 

Diante do exposto, a proposta de intervenção deste trabalho é a realização do 

Levantamento das Características de Uso e Ocupação da Bacia como informação chave a ser 

apresentada ao gestor municipal demonstrando ainda a necessidade da realização deste 

trabalho para as demais bacias, onde se encontra localizado o território municipal. 

 

2.3.2. Justificativa 

 

A Bacia Hidrográfica do Rio Roncador foi escolhida para desenvolvimento do 

trabalho por possuir uma grande área preservada, por ser um manancial com boa qualidade 

ambiental se comparada a outras bacias da mesma Região Hidrográfica, pelos conflitos de uso 

e ocupação que muitas vezes confrontam com os interesses de preservação da área florestada, 

fato este que pode ser comprovado pelas inúmeras solicitações requeridas em processos 

administrativos da Prefeitura do município. 

Sabe-se que a maior parte dos processos de degradação de mananciais está 

diretamente relacionada com o uso e ocupação do solo, ou seja, o ordenamento territorial. 

Apesar dos problemas ambientais observados nesta Bacia, é relevante que áreas como estas 

sejam priorizadas para conservação antes de se tornarem totalmente degradadas, quando os 

projetos a serem implantados para recuperação demandam muito mais recursos para o alcance 

de pequenos resultados. 

Com o manejo de bacias hidrográficas é possível a partir do levantamento de 

características da Bacia e seus atributos ambientais, indicar as áreas prioritárias à conservação 

e aos diversos usos necessários de tal maneira que se consiga garantir a disponibilidade e 

qualidade do recurso água.  
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O conhecimento das características de uma BH dá base a realização de estudos, 

elaboração de instrumentos de gestão da bacia que nortearão as ações do órgão gestor, no caso 

da BH do Rio Roncador, o executivo municipal. 

A ausência completa de planejamento, legislações e normas municipais 

regulamentadoras dificulta a gestão por parte do poder público municipal, compromete a 

legitimidade dos projetos a serem apresentados para aquisição de recursos, além de dificultar 

o reconhecimento por parte dos demais entes da federação da prioridade de conservação 

destas áreas. 

O conhecimento pleno das características da bacia por sua vez, possibilita a 

proposição de ações adequadas às necessidades e peculiaridades encontradas para que se 

tenha medidas eficazes e necessárias a uma gestão efetiva e participativa do território 

garantindo a preservação dos recursos disponíveis na Bacia Hidrográfica.  

 

2.3.3. Objetivo 

 

Apresentar ao poder público municipal a necessidade e importância do levantamento 

das características de uso e ocupação da Bacia Hidrográfica do Rio Roncador como prioridade 

ao embasamento da gestão territorial nesta área delimitada do município de Magé – RJ. 

 

2.3.4. Resultados e Impactos Esperados 

 

A elaboração de um documento com informações sobre o território tem a função de 

nortear as atividades administrativas diárias do poder executivo de forma que os impactos 

serão percebidos de imediato na gestão a partir de sua elaboração. 

O conhecimento das características de uso e ocupação da BH se tornará 

indispensável para as ações e metas que venham a ser traçadas na gestão dos recursos 

hídricos, na preservação de áreas florestadas, recuperação de áreas degradadas, localização 

das áreas de expansão imobiliária, projetos de saneamento ambiental, dentre outros, 

principalmente considerando a crescente demanda de processos do Ministério Público. 
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Em posse dos dados que demonstrem a realidade local do uso e ocupação da área 

delimitada nesta Bacia, a partir da perspectiva dos processos administrativos da Prefeitura do 

município e orgãos atuantes nesta área, será possível adequar as legislações existentes no 

município e propor outras que garantam o acesso aos recursos ambientais presentes na bacia 

aliado à preservação. 

 Além disso, o levantamento trará informações importantes para composição e 

revisão de outros instrumentos como plano de saneamento básico, plano de manejo de 

unidades de conservação localizadas no território, dentre outros. 

Os dados de uso e ocupação do solo trarão ainda base para elaboração de outros 

projetos que se façam necessários ao gerenciamento da BH de forma que se espera um 

estímulo na elaboração de projetos voltados para a gestão de recursos hídricos a partir do 

conhecimento destas características. 

A partir da realização deste trabalho e todas as possibilidades trazidas por ele, espera-

se que o mesmo torne-se piloto para realização de outros levantamentos que visem o 

conhecimento da Bacia Hidrográfica e das demais bacias onde se encontra localizado o 

município de Magé, por possuírem características e situação semelhantes. 

 

2.3.5. Ações de Intervenção 

 

Tendo em vista a necessidade de demonstrar ao poder público a importância do 

levantamento das características de ocupação e uso do solo serão identificados junto as 

secretarias do município os processos protocolados com endereço que se encontrem no 

território dessa BH, apresentando relação com o uso e ocupação do solo, degradação dos 

recursos ambientais, dentre outros assuntos com implicação direta sobre os recursos hídricos. 

As informações obtidas serão posteriormente trabalhadas a fim de que sejam 

relacionadas umas com as outras e armazenadas da maneira mais adequada para posteriores 

discussões. Por existirem diferentes instrumentos de planejamento do território com 

diversidade de objetivos torna-se importante que esses planos estejam em conformidade uns 

com os outros, sobretudo no que diz respeito ao uso e ocupação do solo, de forma a serem 

mais bem aplicados pelos gestores sem que haja ou com menores conflitos possíveis.  
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Dessa forma, uma das ações importantes propostas no estudo é o levantamento dos 

principais instrumentos elaborados para a bacia ou parte dela seguido do cruzamento das 

informações e propostas trazidas por eles para essa porção do território municipal.  

Todas as informações comporão um banco de dados que será disponibilizado aos 

setores que compõem a Prefeitura do município com o intuito de dar base ao planejamento 

das ações de gestão e principalmente demonstrar ao gestor a importância e necessidade da 

realização de um levantamento das características de ocupação e uso do solo da Bacia 

Hidrográfica completo, que contemplem o levantamento de dados em campo como ação 

importante à gestão do território. 

 

2.3.6. Atores Envolvidos 

 

As ações serão coordenadas por um profissional especialista em Recursos Hídricos, 

preferencialmente com formação na área ambiental, no período de seis meses.  Esse 

coordenador contará com equipe que auxiliará as ações de intervenção e funcionários dos 

órgãos consultados, dispostos a contribuir com a reunião das solicitações requeridas.   

Para realização das ações alguns atores são identificados como fundamentais no 

fornecimento das informações, como as secretarias municipais, órgãos estaduais com gestão 

e/ou intervenção sobre a área da Bacia, cartórios municipais que poderão ser acionados na 

aquisição de informações que comporão o estudo, assim como os moradores locais. 

 

2.3.7. Recursos Necessários 

 

Por se tratar de trabalho de levantamento de informações e cruzamento de dados os 

recursos necessários estão principalmente relacionados a disponibilidade de recursos 

humanos, uma vez que haverá equipe realizando os levantamentos junto aos órgãos com 

atuação sobre a área da BH, portanto será de grande importância a proximidade com estes 

órgãos identificados e o investimento na comunicação com os parceiros. 
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Os recursos materiais e fincanceiros ficarão por conta de mobilização da equipe 

envolvida, disposição de materiais para coleta e armazenamento de dados digitais e 

impressos, além de recursos audio visuais que possam vir a ser utilizados para apresentação 

de resultados. Entretanto, não é possivel detalhar quantidade e disponibilidade dos recursos a 

serem utilizados devido a variação que pode ocorrer no decorrer do trabalho. 

 

2.3.8. Orçamento 

 

Tabela 1- Planilha Orçamentária 

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Nº Item Período Unidade Quantidade Valor 
Unitário 

(R$) 

Valor total 

(R$) 

1 Mobilização de 
equipe 

6 meses Km - - - 

2 Plano Telefonia 
móvel 

6 meses Unid. 1 - - 

3 Notebook - Unid.  1 - - 

4 Datashow - Unid.  1 - - 

5 Pen Drive 32Gb - Unid. 4 41,90 167,60 

6 DVD - regravável 
4.7gb 120min 

- Cx c/ 10 
Unid. 

1 14,50 14,50 

7 Pasta arquivo morto - Cx c/ 4 
Unid. 

1 18,90 18,90 

8 Papel A4 - Resma 1 - - 

9 Cartucho preto  6 meses Unid. 1 - - 

10 Cartucho colorido 6 meses Unid 3 - - 

 Total 201,00 

Fonte: Regilaine Rosa, 2018. 

Os itens discriminados na planilha acima sem os respectivos valores estimados foram 

assim elencados por já se encontrarem disponíveis e contabilizados no orçamento diário das 
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atividades do poder executivo, o que facilita a realização da proposta de intervenção em 

relação aos custos previstos. 

 

2.3.9. Viabilidade 

 

Por se tratar de estudo que contempla o levantamento de dados sendo ações que 

envolvem diretamente recursos humanos, em sua maioria do poder público municipal, pode-

se dizer que há viabilidade técnica, pois a Prefeitura do município dispõe de técnicos 

habilitados para desenvolvimento de trabalhos dessa natureza. Entretanto, por possuir quadro 

de pessoal pequeno em razão da demanda dos serviços ofertados, será necessário o 

comprometimento dos chefes do poder executivo (secretários) envolvidos e beneficiados 

diretamente pelo estudo para sua realização. 

Quanto à viabilidade econômica e financeira do estudo, por se tratar de trabalho que 

envolve poucos custos como apontado no orçamento e ainda sendo boa parte dos recursos 

ficanceiros já disponibilizados anualmente para os setores, tais como veículos e combustíveis, 

materiais de escritório, tem-se que há viabilidade econômica e financeira para sua realização.   

Tem-se ainda que por se tratar de levantamentos, as informações são inesgotáveis e 

podendo inclusive ser aprimoradas caso haja disponibilidade futura de financiamento para 

contratação de outros profissionais que se dediquem exclusivamente ao estudo, para 

explanação dos dados obtidos em outros formatos, gráficos e mapas por exemplo. 

Além disso, essa proposta visa o levantamento de dados com finalidade de 

demonstrar ao poder público a necessidade da realização de estudos mais aprofundados diante 

da disponibilidade de recursos financeiros a fim de que com uma base de dados mais 

completa seja possível traçar metas, projetos, planos a serem implantados na BH que 

auxiliarão a gestão municipal. 

 

2.3.10. Riscos e Dificuldades 

 

Por se tratar de estudo que visa o levantamento de dados de determinada área do 

território municipal, os riscos envolvidos estão relacionados à obtenção de dados errados, que 
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não condizem com a realidade local, ou dados de áreas que não estejam inseridas de fato na 

área da bacia estudada. Há ainda possibilidade de interpretações erradas dos dados obtidos 

e/ou dados produzidos por profissionais não qualificados, comprometendo os resultados 

apontados no levantamento. 

Quanto às dificuldades a serem enfrentadas está a ausência de interesse e 

participação de alguns dos órgãos e intituições parceiras, a limitação das verbas necessárias 

para realização das ações de intervenção e principalmente a impossibilidade de dedicação dos 

atores diretamente envolvidos na equipe pelo surgimento de novas demandas de trabalho. 

 

2.3.11. Cronograma  

 

Tabela 2 - Cronograma 

CRONOGRAMA 

Atividades Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 

Levantamento de artigos científicos X      

Levantamento de documentos e 
dados relacionados com a BH em 
instituições atuantes na área 

X X X X   

Levantamento de processos 
relacionados a BH nas secretarias 
municipais 

X X X    

Levantamento de legislações e 
normas aplicáveis à BH 

X X X X   

Identificação dos instrumentos de 
planejamento existentes para a BH 
em estudo 

X X     

Trabalho, cruzamento e formatação  
das informações obtidas 

  X X X X 

Confecção de relatório      X X 

Elaboração de apresentação do 
estudo 

    X X 

Fonte: Regilaine Rosa, 2018. 
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2.3.12. Gestão, acompanhamento e avaliação   

 

Tabela 3 – Gestão, Acompanhamento e Avaliação do Projeto.  

GESTÃO ACOMPANHAMENTO AVALIAÇÃO 

Coordenador Estabelecimento e acompanhamento dos 

levantamentos dentro dos prazos do 

cronograma.  

Cumprimento das metas nos 

prazos estabelecidos e 

justificativa das não 

atendidas. 

Revisão de ofícios, memorandos de 

solicitação de informações específicas 

para cada instituição, secretaria, setor, 

etc. 

Ofícios entregues. 

Revisão dos relatórios e demais produtos 

gerados pela equipe. 

Relatórios elaborados e 

entregues. 

Equipe Elaboração de ofícios, memorandos de 

solicitação de informações específicas 

para cada instituição, secretaria, setor, 

etc., juntamente com o coordenador. 

Ofícios e memorandos 

elaborados e entregues. 

Acompanhamento e cobrança das 

informações requeridas junto aos órgãos 

solicitados. 

Informações requeridas 

recebidas. 

Elaboração de relatórios mensais 

contendo as informações e dados 

levantados. 

Relatórios elaborados. 

Confecção de mapas, planilhas, gráficos, 

etc., dos dados obtidos. 

Produtos elaborados para 

compor relatórios e 

apresentação do estudo.  

Elaboração do Relatório final. Relatório elaborado. 

Elaboração de apresentação do estudo. Apresentação elaborada. 

Fonte: Regilaine Rosa, 2018. 
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2.4. Termo de Referência 

 

2.4.1. Objeto  

 

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa visando a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMENTO DAS 

CARACTERÍSTICAS SÓCIO AMBIENTAIS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 

RONCADOR OU SANTO ALEIXO, MAGÉ - RJ, com estrita observância deste Termo de 

referência, e da Lei Federal nº 8.666/93, para realização do serviço no período de um ano. 

 

 

2.4.2. Justificativa 

 

Sabe-se que a maior parte dos processos de degradação de mananciais está 

diretamente relacionada com o uso e ocupação do solo, ou seja, o ordenamento territorial. 

Apesar dos problemas ambientais observados nesta Bacia, comparada às demais que compõe 

a Região Hidrográfica da Baía de Guanabara nota-se que a mesma ainda possui áreas 

preservadas, tornando-se, portanto, prioritária para conservação antes que se encontre 

totalmente degradada, quando os projetos a serem implantados para recuperação demandam 

muito mais recursos para o alcance de pequenos resultados. 

A gestão das bacias hidrográficas é possível a partir do levantamento de 

características da Bacia e seus atributos ambientais, delimitação das áreas prioritárias à 

conservação e aos diversos usos necessários de tal maneira que se consiga garantir a 

disponibilidade e qualidade do recurso água.  

 

2.4.3. Descrição do objeto 

 

Elaboração de documento a partir dos levantamentos realizados contendo as 

informações sócio ambientais da Bacia Hidrográfica do Rio Roncador ou Santo Aleixo que 
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contemplem planilhas, fotos, plantas de localização, mapas entre outros produtos que irão 

nortear as atividades administrativas diárias do poder executivo municipal. 

Ao longo do período de duração do contrato a empresa deverá apresentar relatórios 

trimestrais das atividades já realizadas e ao final todo conteúdo gerado deverá ser entregue em 

formato impresso (2 cópias) e em meio digital (CD / DVD). Fica ainda condicionada à 

empresa a entrega de material em formato adequado para disponibilização no site da 

prefeitura para consulta. 

 

2.4.4. Fundamentação Legal 

 

O serviço, objeto deste Termo de Referência, deve-se fundamentar nas seguintes Leis 

e Normas. 

- Lei 9.433 de 1997 - Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 

21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que 

modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. 

- Normas ABNT. 

 

2.4.5. Estimativa de Custos 

 

Tabela 4 – Estimativa de Custos 

ESTIMATIVA DE CUSTOS 

ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

  

1.0 Levantamento das principais legislações 
e normas existentes nas diferentes 
esferas municipal, estadual e federal, 
relacionadas a gestão dos recursos 
hídricos; usos do solo na BH Rio 
Roncador; loteamentos aprovados 
dentro da bacia e o índice de ocupação 
dos mesmos; outorgas emitidas dentro 

UN 1,00 R$        
67.300,00 

R$           
67.300,00 
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da bacia; principais conflitos de uso dos 
recursos hídricos na BH Rio Roncador; 

1.1 Mapeamento da área da Bacia 
apontando os diferentes usos do solo, 
áreas prioritárias à conservação, 
outorgas, conflitos de uso. 

UN 1,00 R$        
11.600,00 

R$           
11.600,00 

1.2 Mao-de-obra de Engenheiro (a) Florestal 
senior para serviços de consultoria 

H 1.760 R$                
64,00 

R$        
112.640,00 

1.3 Mao-de-obra de Biólogo (a) pleno para 
serviços de consultoria 

H 880 R$                
52,00 

R$           
45.760,00 

1.4 Mao-de-obra de Geógrafo (a) pleno para 
servicos de consultoria 

H 880 R$                
52,00 

R$           
45.760,00 

1.5 Mao-de-obra de Engenheiro (a) 
Ambiental pleno,para servicos de 
consultoria 

H 880 R$                
52,00 

R$           
45.760,00 

1.6 Mao-de-obra de Técnico (a) em Meio 
Ambiente para servicos de consul toria 

H 1.760 R$                
20,00 

R$           
35.200,00 

1.7 Mao-de-obra de Arquiteto (a) ou 
Engenheiro (a) Civil para servicos de 
consultoria 

H 440 R$                
52,00 

R$           
22.880,00 

 TOTAL  R$ 386.900,00 
Fonte: Regilaine Rosa, 2018. 

 

2.4.6. Critérios de Julgamento 

 

A Comissão de Licitação realizará o certame observando os seguintes procedimentos: 

 

1. As empresas licitantes deverão entregar dois envelopes à Comissão, o envelope ‘A’ 

contendo a documentação da empresa e envelope ‘B’ contendo a proposta. 

 

2. Após abertura dos envelopes ‘A’ das empresas a Comissão de Licitação, procederá à análise 

da documentação de habilitação. 

 

3.  Serão considerados habilitados os licitantes que apresentarem a documentação solicitada  e 

apresentada na forma estabelecida no Edital. 
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4. Após apreciação dos documentos de habilitação e comunicados a todos licitantes o 

resultado, serão devolvidos intactos e lacrados, o(s) Envelope(s) ‘B’ contendo as propostas de 

preços aos licitantes inabilitados e então poder-se-á passar, imediatamente, à abertura do(s) 

Envelope (s) ‘B’ dos licitantes habilitados, desde que: 

 

 Tenha transcorrido o prazo sem interposição de recurso ou tenha havido desistência 

expressa do direito de recorrer por parte de todos licitantes, ou ainda, após o julgamento dos 

recursos interpostos. 

 

5. Após a abertura o(s) Envelope(s) “B”, dos licitantes habilitados, os documentos contidos 

serão rubricados pela Comissão de Licitação e todos os representantes dos licitantes. 

  

6. Posteriormente, as propostas de preços, sofrerão apreciação, sendo desclassificadas as 

propostas, a saber: 

 

a) Que não atenderem no todo ou em parte as disposições do Edital; 

b)  Que estiverem em desacordo com as disposições da Lei Federal nº 8666/93; 

c)  Que deixarem de cotar qualquer um dos itens ou alterarem a(s) quantidade(s) 

apresentada(s) na Estimativa de Custos; 

d)  Que não possuírem Proposta de Preço conforme estabelecido no Edital; 

e)  Que apresentarem preços unitários ou globais simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

incompatível com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 

encargos, conforme previsto no  § 3o  do artigo 44 da Lei Federal 8.666/93; 

f)  Que apresentarem preços considerados excessivos, assim considerados aqueles cujos 

valores sejam superiores ao valor estimado da contratação, constante da Estimativa de 

Curstos, apresentada pela Administração, na forma prevista no inciso X, do art. 40, da Lei 

Federal 8.666/93. 

g) Que apresentarem preços considerados inexequíveis, assim considerados aqueles que não 

venham a ter demonstrado sua viabilidade através de documentação que comprove que os 

custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade 

são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas necessariamente 
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especificadas no ato convocatório da licitação, na forma prevista no inciso II, do art. 48, da 

Lei Federal 8.666/93; 

 

7. A Proposta de Preços (Anexo 04) será verificada pela Comissão de Licitação quanto a erros 

aritméticos, que serão corrigidos, após a anuência do licitante, da seguinte forma: 

 

a) Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado o 

produto, mantendo-se o preço unitário e a quantidade; 

b) Erro de adição: será retificado trocando-se a soma. 

 

8.  Para julgamento das propostas, a Comissão de Licitação usará o método comparativo das 

propostas e o critério para escolha do vencedor será o de TÉCNICA E PREÇO. 

 

9. Após análise das propostas de preços será comunicado o resultado a todos licitantes, poder-

se-á imediatamente redigir e lavrar a Ata de Julgamento. 

 

10. O resultado final indicando a ordem de classificação dos preços ofertados ocorrerá, desde 

que: 

 

   Tenha transcorrido o prazo sem interposição de recurso ou tenha havido desistência 

expressa do direito de recorrer por parte de todos licitantes, ou ainda, após o julgamento dos 

recursos interpostos. 

 

11. Será considerada classificada em primeiro lugar a proposta considerada exequível, que 

oferecer o menor preço e técnica, classificando-se as demais de acordo com a ordem crescente 

dos preços ofertados. 

 

12. Ocorrendo empate entre duas ou mais propostas, a classificação será feita por sorteio, na 

forma prevista no  § 2o  do artigo 45 da Lei Federal 8.666/93. 

 

2.4.7. Prazo, local e condições de entrega 

 

1. O prazo de duração do Contrato decorrente desta licitação será de 12 (doze) meses. 
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            a) O início do Contrato será contado a partir do recebimento, pela CONTRATADA, da 

Ordem de Execução dos Serviços; 

             b) A Ordem de Execução dos Serviços será expedida pela Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente, Órgão Fiscalizador e Coordenador do MUNICÍPIO, após assinatura do 

contrato.  

            c) O Termo de Contrato será assinado, após a emissão da Nota de Empenho Global                   

pela Secretaria Municipal de Fazenda – SMF; 

             d) A empresa a ser CONTRATADA iniciará os serviços imediatamente após o 

recebimento da Ordem de Execução dos Serviços; 

 

2. O prazo de execução do Contrato poderá ser prorrogado pelo período que a Administração 

Municipal entender como mais adequado ao atendimento da necessidade pública, na forma do 

inciso II, do art. 57, da Lei 8.666/93, desde que os preços e condições para a continuidade 

sejam vantajosos para o MUNICÍPIO e assegurada à manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro do Contrato, mediante assinatura de Termo(s) Aditivo(s), e, desde que, 

devidamente autuado os motivos no processo licitatório, justificada a necessidade da 

prorrogação pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, consubstanciada na autorização do 

Chefe do Executivo, observadas as disposições dos §§ 2º e 4º, do referido dispositivo legal. 

 

3. Caberá à Secretaria Municipal de Meio Ambiente solicitar a prorrogação à autoridade ou 

unidade competente, até 30 (trinta) dias corridos, anteriores ao término de vigência do 

Contrato. 

 

2.4.8. Obrigação das partes 

 

Das obrigações da Contratada 

 

1. A CONTRATADA deverá manter durante toda a execução do Contrato, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas na licitação, de acordo com o previsto no artigo 55, 

inciso XIII da Lei Federal nº 8.666/93. 
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2. A CONTRATADA, na vigência do Contrato a ser firmado, será a única responsável, 

perante terceiros, pelos atos praticados pelo seu pessoal, prepostos ou subordinados e pelo uso 

de seus equipamentos, veículos e materiais, excluída a Municipalidade de quaisquer 

reclamações e indenizações. Serão de sua inteira responsabilidade por todos os seguros 

necessários, inclusive os relativos à responsabilidade civil e ao ressarcimento eventual e todos 

os danos materiais ou pessoais causados ao MUNICÍPIO, aos seus empregados ou a terceiros. 

Os danos, prejuízos e indenizações, referidos no subitem acima, deverão ser ressarcidos ao 

MUNICÍPIO, no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, contados da notificação                              

à CONTRATADA, sendo garantido ao MUNICÍPIO, o direito de reter os créditos e valores 

em favor da CONTRATADA, até que seja realizado o ressarcimento ou efetuado o encontro 

de contas ou cobradas judicialmente. 

 

3. A CONTRATADA será a única responsável por quaisquer compromissos assumidos com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato. 

 

4. Fica terminantemente proibido aos empregados da CONTRATADA de pedir, a terceiras, 

gratificações ou donativos de qualquer espécie, sob pena da CONTRATADA sofrer as 

sanções previstas no Edital de licitações e na legislação pertinente. 

 

5. Caberá a empresa a ser CONTRATADA durante a vigência do Contrato, disponibilizar mão 

de obra necessária à perfeita execução dos serviços.  

 

6. A empresa a ser CONTRATADA fornecerá crachás de identificação aos seus funcionários, 

a fim de que possam ser identificados pela fiscalização do MUNICÍPIO. 

 

7. A empresa a ser CONTRATADA cumprirá o disposto no inciso XXXIII, do art. 7o da 

Constituição Federal. 

 

8. A empresa a ser CONTRATADA responderá por violação a direito de uso de materiais, 

métodos ou processos, relativas à execução dos serviços, protegidos por registros, marcas ou 

patentes, arcando com as indenizações, taxas e/ou comissões e licenças, que forem devidas. 

Sendo de sua inteira e exclusiva responsabilidade, estando o MUNICÍPIO eximido das 

consequências de qualquer utilização indevida. 
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2.4.9. Acompanhamento e Fiscalização 

 

1. A fiscalização do futuro Contrato caberá ao MUNICÍPIO, diretamente através da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente.  

 

2. Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle do cumprimento do Contrato a ser firmado, 

em especial quanto à quantidade e qualidade dos serviços executados, devendo fazer cumprir 

todas as disposições das leis em vigor, do Edital e seus anexos, e do oriundo Contrato. 

 

3. Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do Contrato, o MUNICÍPIO 

adotará as providências legais e contratuais cabíveis, inclusive a aplicação de penalidade,           

quando for o caso. 

 

2.4.10. Pagamento 

 

1. A liquidação da despesa será realizada com base nos relatórios periódicos entregues e 

avaliados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Sendo os pagamentos efetuados, em 

moeda corrente do País, pela Secretaria Municipal de Fazenda - SMF, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias corridos, contados a partir da data final do período de adimplemento de cada 

parcela, assim considerado o 30º (trigésimo) dia de cada etapa, na forma prevista no artigo 40, 

da Lei Federal 8.666/93. 

 

2. Caso a CONTRATADA não conclua a(s) etapa(s) prevista(s) no Cronograma Físico-

Financeiro, a Secretaria Municipal de Fazenda – SMF efetuará o pagamento de acordo com os 

serviços executados durante a etapa, mesmo que esta não esteja concluída, observando-se para 

tal fim a aceitação por parte da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da justificativa 

apresentada pela CONTRATADA. 

 

 

 

a) Ocorrendo atraso no pagamento à CONTRATADA por mais de 30 (trinta) dias corridos, 

contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela, desde que, este, 

não decorra de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de multa de 

0,5% (cinco décimo por cento) calculada sobre a parcela devida. A compensação financeira 
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será calculada desde a data prevista para pagamento até a data da sua efetivação, através da 

aplicação do Índice Geral de Preços do Mercado - (IGP-M) da Fundação Getúlio Vargas “pro 

rata tempore” por dia de atraso ou no caso de sua extinção, por índice definido legalmente 

como seu substituto, calculada sobre a parcela devida.   

b) Ocorrendo antecipação no pagamento à CONTRATADA, aplicar-se-á, como desconto, a 

compensação financeira acima referida, calculada entre a data na qual ocorreu o pagamento e 

o 30º (trigésimo) dia previsto para o pagamento, cumprindo-se deste modo, o que dispõe a 

alínea “d” do inciso XIV do artigo 40 da Lei Federal 8.666/93.  

 

 

3.  A Secretaria Municipal de Controle Interno deverá observar, na ocasião dos pagamentos o 

cumprimento dos recolhimentos referentes ao INSS e FGTS e da apresentação, por parte da 

CONTRATADA, das Certidões Negativas de Débitos, atualizadas, referentes ao INSS, FGTS 

e Tributos Municipais. 

 

 

4. O pagamento será efetuado através de depósito bancário na conta corrente da 

CONTRATADA, conforme informações apresentadas pela mesma. 

 

5. Efetuado o pagamento através de crédito em conta corrente, o depósito valerá como 

instrumento de quitação do principal, dos juros e da correção monetária, salvo se houver 

ressalva expressa dirigida à Administração Municipal no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados 

da data do depósito em conta. 

 

6. O atraso superior a 90(noventa) dias dos pagamentos devidos pelo MUNICÍPIO decorrentes 

das etapas dos serviços, já recebidos ou executados, salvo os casos previstos na Lei, constitui 

motivo para rescisão contratual, conforme previsto no inciso XV, do Art. 78,                          

da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

2.4.11. Subcontratação 

 

1. A empresa a ser CONTRATADA fica expressamente proibida de subcontratar totalmente 

os serviços, objeto deste Termo de Referência, sob pena de incorrer nas sanções cabíveis, sem 

que tenha direito à indenização de qualquer espécie, independentemente de ação, notificação 

ou interpelação judicial. 
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2. Qualquer cessão, subcontratação ou transferência feita sem autorização do MUNICÍPIO, 

será nula de pleno direito e sem qualquer efeito, além de constituir infração passível das 

cominações legais e contratuais cabíveis. 

 

3. A empresa a ser CONTRATADA poderá subcontratar parte dos serviços, desde que, a 

CONTRATADA seja autorizada, por escrito, pelo MUNICÍPIO, e nos limites expressamente 

indicados pela SMMA. 

 

2.4.12. Sanções 

 

A empresa inadimplente, total ou parcialmente, em relação às obrigações estipuladas 

nesta licitação e no Contrato a ser firmado serão aplicadas pelo MUNICÍPIO, garantida a sua 

defesa prévia, as sanções legais, penalidades previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, 

a saber: 

 

1. Advertência: 

 

a) Multa de mora correspondente a 0,1% (um décimo por cento) do valor do Contrato, por dia 

de atraso injustificado que ocorrer na entrega de cada etapa dos serviços previsto no 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, multa esta que incidirá também na conclusão dos 

serviços, conforme permissivo no artigo. 86, da mencionada Lei; 

 

b) Multa Administrativa graduável pela Administração Municipal conforme a gravidade da 

infração, não excedendo em seu total o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do 

Contrato, acumulável com as demais sanções, a ser aplicada à CONTRATADA, pela 

inexecução parcial ou total dos serviços e, por qualquer obrigação não assumida, sem prejuízo 

das demais sanções previstas no artigo 87, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, com 

exceção da infração, abaixo relacionada, que possui multa previamente definida: 

 

Pela execução de serviço sem o recebimento da Ordem de Execução de Serviço ou pela 

execução de serviço não previsto, por parte do pessoal da CONTRATADA (por infração) – 

será aplicada multa de 1,0 % (um por cento) do valor do Contrato. 
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c) Suspensão Temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2(dois) anos; 

 

d) Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 

contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 

2. Poderão ser aplicadas sanções de forma cumulativa: 

 

a) A recusa da adjudicatária em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido,                               

sem justificativa aceita pela Administração, a impedirá de participar de novas licitações,                      

sendo aplicada à penalidade prevista nas alíneas “c”, do subitem 1, deste Edital. 

 

b) As sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e”, do subitem 1, deste Edital,                                  

poderão ser aplicadas juntamente com as alíneas “b” e “c” do mesmo subitem, sendo facultada 

a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

conforme previsto no § 2º, do Artigo 87, da mencionada Lei. 

 

c) Serão aplicadas as sanções previstas nas alíneas “d” e “e” do subitem 1, deste Edital,                  

as empresas nas hipóteses previstas nos Incisos I, II e III, do Art. 88, da mencionada Lei,                           

sendo facultado ao licitante ou à CONTRATADA o direito de defesa prévia. 

 

2.4.13. Informações Complementares 

 

1. As interessadas devem ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital, dos 

locais e de todas as condições gerais e peculiares dos serviços a serem executados, não 

podendo invocar nenhum desconhecimento como elemento imperativo do perfeito 

cumprimento do Contrato. 

 

2. A Administração se reserva o direito de, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério,                

por despacho motivado, adiar ou revogar a presente Licitação, sem que isso represente motivo 

para que as empresas participantes pleiteiem qualquer tipo de indenização. 
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3. A autoridade competente poderá, até a celebração do Contrato, desclassificar os licitantes, 

por despacho fundamentado, sem direito à indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de 

outras sanções cabíveis, se a Administração tiver notícia de qualquer fato ou circunstância, 

anterior ou posterior ao julgamento, relacionado com a documentação apresentada na fase da 

habilitação, observando-se sempre os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme 

previsto no inciso LV da Constituição Federal de 1988. 

 

4. O MUNICÍPIO não aceitará reclamações futuras oriundas da má interpretação deste Edital 

ou entendimentos equivocados, não aceitando, portanto, reivindicações decorrentes desses 

fatos.  

 

5. O MUNICÍPIO obriga-se a remeter, no prazo e na forma prevista na Lei de licitações, 

cópias deste Edital e seus Anexos ao TCE/RJ - Tribunal de Contas do Estado do Rio de 

Janeiro. 

 

3. Conclusão 

 

3.1. Considerações Finais 

 

A realização do presente estudo motivou a pesquisa de dados da Bacia Hidrográfica 

do Rio Roncador ou Santo Aleixo, demonstrando a riqueza ambiental ainda encontrada nessa 

região e a necessidade de se propor ações de preservação que garantam a permanência da 

qualidade e quantidade destes recursos, principalmente no tocante aos recursos hídricos. 

A observação de trabalhos similares relacionados à ocupação e uso do solo permitiu 

entender a relevância desse tipo de estudo no âmbito municipal, dando ao gestor maiores 

possibilidades de desenvolvimento do território aliado à preservação ambiental e qualidade de 

vida dos moradores. 

O desenvolvimento deste trabalho contribuiu para a formação e preparo da autora 

para a elaboração de outras propostas de intervenção e projetos relacionados à gestão dos 

recursos hídricos enquanto funcionária pública de cargo efetivo da Prefeitura. 

Considera-se que a partir deste estudo aqui apresentado, outros trabalhos podem ser 

realizados contemplando os princiapais problemas existentes nesta Bacia; e ainda que este 
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seja exemplo, trabalhos similares podem ser realizados para as demais bacias hidrográficas 

onde se localiza o município de Magé e a Região Hidrográfica da Baía de Guanabara onde se 

encontra inserido. 

 

4. Referências Bibliográficas 

 

 

______. Presidência da República. Lei n. 9433, de 8 de janeiro de 1997. Institui a Políca 

Nacional de Recursos Hídricos. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9433.htm. Acesso em: 30 de março de 2018. 

 

CNRH. Resolução nº 32, de 15 de outubro de 2003. Anexo I. Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos. Brasília, DF: Ministério do Meio Ambiente, 2003.  

 

CERHI-RJ.  Resolução nº 107, de 22 de maio de 2013. Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos. Rio de Janeiro, RJ. 2013. 

 

CHRISTOFOLETTI, Antonio. Geomorfologia. 2. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 1980. 

 

Consórcio Ecologus-Agrar, Plano Diretor de Recursos Hídricos da Baía de Guanabara, Rio de 

Janeiro – out., 2005. 

 

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.  

 

______. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

JOIA, P.R.; ANUNCIAÇÃO, V.S.; PAIXÃO, A.A. Implicações do uso e ocupação do solo 

para o planejamento e gestão ambiental da Bacia Hidrográfi ca do Rio Aquidauana, 

Mato Grosso do Sul. INTERAÇÕES, Campo Grande, MS, v. 19, n. 2, p. 343-358, abr./jun. 

2018. Disponível em:  www.interacoes.ucdb.br/article/download/1404/pdf_1. Acesso em: 23 de 

março de 2018. 

 



45 

 

LEAL, A.C. Planejamento Ambiental de Bacias Hidrográficas como instrumento como 

instrumento para o gerenciamento de Recursos Hídricos. Entre-Lugar, Dourados, MS, ano 

3, n.6, p 65-84, 2. semestre de 2012. Disponível em: http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/entre-

lugar/article/view/2447. Acesso em: 23 de março de 2018. 

 

LIMA; LISBOA. Estrada de ferro Mauá o trem do desenvolvimento urbano de Magé. 1º 

Concurso de Monografia CBTU 2005. A Cidade nos Trilhos.  Disponível em: 

http://www.cbtu.gov.br/monografia/2005/publicacao/monografia04.pdf. Acesso em: 06 de 

setembro de 2017. 

 

MEDEIROS, C.N.E.; PETTA, R.A. Exploração de imagens de satélite de alta resolução 

visando o mapeamento do uso e ocupação do solo. In: Anais do Simpósio Brasileiro Sobre 

Sensoriamento Remoto - SBSR, Goiânia; 2005. INPE; 2005. p. 2709-2716. Disponível em: 

<http://marte.dpi.inpe.br/col/ltid.inpe.br/sbsr/2004/11.18.19.32/doc/2709.pdf>. Acesso 

realizado em: 15/05/2018. 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico - Água e Esgoto – Município de Magé – Versão 

Final. 461 p. 2013. 

 

PORTO, M. F. A.; PORTO, R. L. Gestão de bacias hidrográfi cas. Estudos Avançados, São 

Paulo, v. 22, n. 63, p. 4360, 2008. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/ea/v22n63/v22n63a04.pdf.  Acesso em: 09 abril de 2018. 

 

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. Metodologia do trabalho científico: métodos e 

técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. 2. ed. Novo Hamburgo/RS: Universidade 

FEEVALE, 2013. p. 51-71.  

 

SANTOS, M.A.; NASCIMENTO, J.A.S. A Inserção da Variável Ambiental no 

Planejamento do Território. Rev. Adm. púb., Rio de Janeiro, 26 (I): 6-12, jan.fmar. 1992. 

Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/viewFile/8808/7564. 

Acesso em: 04 de abril de 2018. 

 



46 

 

SACHETTO, J. R. Análise da qualidade ambiental do rio Roncador, no município de 

Magé/RJ. Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, UERJ, 84f. 2012. 

Dissertação. 

 

VAEZA, R,F.; OLIVEIRA FILHO, P.C.; MAIA, A.G. DISPERATI, A.A. Uso e Ocupação do 

Solo em Bacia Hidrográfica Urbana  a Partir de Imagens Orbitais de Alta Resolução. 

Rev. Floresta e Ambiente. 17(1):23-29, jan./jun. 2010. Disponível em: 

http://www.floram.org/files/v17n1/v17n1a3.pdf. Acesso em: 09 de abril de 2018. 

 

 

 


