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RESUMO 
Ambrozevicius, A. P. Diretrizes para implantação de tratamento de esgoto 
doméstico na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. 2018. 68 f. Trabalho 
de Conclusão de Curso (Especialização) – Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Ceará e Agência Nacional de Águas. 

 
A visão sistêmica de bacia hidrográfica, que é a unidade de gestão dos 

recursos hídricos por lei, deve ser considerada na implementação de políticas 

públicas relacionadas ao esgotamento sanitário. Assim, a aplicação de recursos 

financeiros em coleta e tratamento de esgotos deve ser norteada também por 

critérios técnicos relacionados à qualidade de água dos corpos hídricos 

receptores de efluentes, visando obter a melhor qualidade de água ao menor 

custo possível. Nesse contexto, o presente trabalho apresenta diretrizes para 

implantação de tratamento de esgoto doméstico na bacia hidrográfica do rio 

Paraíba do Sul, localizada na região sudeste do país, de forma a priorizar trechos 

de corpos hídricos críticos e otimizar os recursos financeiros. Para tal, detalha o 

papel da Agência Nacional de Águas – ANA e sugere, como metodologia, a 

aplicação de critérios e seleção de cenários. Propõe-se uma metodologia de 

classificação e priorização de municípios atualmente inadequados quanto à 

disposição de ef luentes domésticos e cujo impacto do lançamento nos corpos 

hídricos é maior em relação aos demais municípios da bacia. Apesar do 

problema crônico de qualidade de água, essa bacia hidrográfica encontra-se 

com os instrumentos previstos na Política Nacional de Recursos Hídricos (tais 

como enquadramento de corpos hídricos, plano de recursos hídricos e cobrança 

pelo uso de recursos hídricos) em um estado satisfatório de implementação, o 

que torna viável a aplicação da metodologia proposta. O trabalho aborda também 

a questão da situação institucional das Prefeituras Municipais, que são 

responsáveis pelo serviço de esgotamento sanitário à população em primeira 

instância, e a necessidade de articulação entre atores envolvidos, tais como 

Comitê de Bacia Hidrográfica, órgãos estaduais e federais de gestão de recursos 

hídricos e de financiamento. Os cenários apresentados são exemplificativos e 

seu escopo limitado, no entanto, intencionam inserir a questão da qualidade da 

água como critério para aplicação de recursos financeiros na bacia hidrográfica 

– podem ser reavaliados sob outras óticas e devem ser estendidos aos demais 

municípios da bacia hidrográfica em questão. A ideia é que os municípios sejam 

tratados em blocos, até que todos tenham tratamento de esgoto sanitário 
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adequado. Cabe aos órgãos gestores avaliar quais as melhores estratégias, as 

articulações necessárias e os recursos disponíveis, porém, para viabilização da 

elaboração de projetos de esgotamento sanitário e execução das obras 

necessárias, é imprescindível considerar nos encaminhamentos a situação 

institucional dos municípios.  

Palavras-chave: esgoto doméstico, saneamento, Paraíba do Sul, qualidade de 
água. 
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ABSTRACT 
Ambrozevicius, A. P. Guidelines to implementation of domestic sewage 
treatment in Paraíba do Sul river hydrographic basin. 2018. 68 f. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Especialização) – Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Ceará e Agência Nacional de Águas. 

 

The systemic approach to infrastructure investments at the river basin 

scale, which are the unit for water resources management by the Brazilian Law, 

should be considered in implementation of public policies related to sanitation. 

More specifically, the application of financial resources in sewage collection and 

treatment systems should be guided by technical criteria such as water quality 

indicators, in order to obtain better investment outcomes at the lowest cost. In 

this context, this research proposes guidelines for the implementation of sewage 

systems in the Paraíba do Sul river basin, based on different prioritization criteria, 

such as the cost per pollution load removal, the impact of present pollution loads, 

the municipal institucional capacity, and the pollution assimilation capacity of 

each river reach. Different scenarios of future investments and pollution load 

removal are simulated using those different criteria to prioritize which municipality 

should have their sewage system implemented first, resulting in the classification 

and priorization of some cities. Those cities have not appropriate sewage 

disposal and they cause more impact in the water quality than others localized in 

the same basin. The river basin presents chronic water quality problems, but at 

the same time it has good water governance, with implemented laws and 

consolidated management instruments – so it is a good place to apply the 

proposed metodology. In the research it is considered also other important 

factors: the institucional situation of the municipalities, which are responsible for 

the sewage services in the cities; the necessity of articulation among envolved 

actors, as River Basin Committee, federal and state water management entities, 

and financial institutions. The resulting investments scenarios are just examples 

and their scope is limited. However, they intend to put the water quality factor as 

an important criterion in decisions about the application of financial resources for 

sanitation in the river basin. Those scenarios can be reanalyzed considering other 

points of view and they can be extrapolated to others cities of the studied river 

basin. The results point to the need to plan sewage investments by groups of 

cities, assembled considering their similarities, until every city has adequate 
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treatment sewage systems. It is up to the management institutions to evaluate 

the better strategies, the necessary political articulations and the available 

financial resources. On the other hand, it is important to consider the institucional 

situation of the cities, which is a key factor driving the capacity to elaborate 

sewage system design, as well as to actually build and operate them.  

Keywords: sewage, sanitation, infrastructure investments, Paraíba do Sul, water 

quality. 
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Introdução 
 

O Brasil, apesar de ser um país mundialmente conhecido pela sua grande 

disponibilidade hídrica, enfrenta problemas regionais crescentes, relacionados 

tanto à quantidade, quanto à qualidade de água. A escassez hídrica tem se 

acentuado principalmente na região nordeste, mas também tem atingido a região 

sudeste, sendo agravada pelas condições climáticas – episódios mais críticos e 

longos com pluviosidade abaixo da média. Do ponto de vista da qualidade de 

água, o maior problema em nível nacional é a poluição hídrica por cargas 

orgânicas, oriunda principalmente de esgoto doméstico sem tratamento 

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2006).  

Assim, a Política Nacional de Recursos Hídricos – PNRH, proposta na Lei 

nº 9.433/1997, elencou uma série de instrumentos visando enfrentar o problema, 

dentre os quais a outorga de direito de uso de recursos hídricos e a fiscalização 

do uso da água são considerados instrumentos de comando-e-controle (PORTO 

e LOBATO, 2004). Neste contexto, o Estado tem um papel preponderante no 

disciplinamento legal e no exercício do papel de polícia. 

 Outro instrumento recente interessante, porém com implementação ainda 

incipiente em nível nacional, é a cobrança pelo uso de recursos hídricos. No 

entanto, a cobrança arrecada um montante insuficiente par a induzir a aumentos 

significativos no tratamento de esgotos, a despeito do reconhecido avanço de 

sua implementação (CARVALHO e THOMAS, 2009). 

Os planos de recursos hídricos também são instrumento da PNRH, com 

a prerrogativa de que devem ser elaborados por bacia hidrográfica, de forma 

coletiva, com participação de Comitê de Bacia hidrográfica, dos representantes 

dos entes federativos (municípios, estados ou Distrito Federal, e União), usuários 

de recursos hídricos e sociedade. Os planos devem conter proposições de 

medidas para reduzir cargas poluentes nos corpos hídricos, para que os mesmos 

cumpram requisitos do enquadramento contido na Resolução CONAMA nº 

357/2005.  

No entanto, o esgotamento sanitário é de atribuição do poder municipal, 

bem como a redução da carga orgânica de efluentes gerados, por meio da 

construção e operação de Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs) – a 

execução destas medidas é complexa e muitas vezes inviável em nível 

municipal, por diversos fatores, incluindo recursos orçamentários.  

Neste contexto, foram criados programas, principalmente pelo governo 

federal, para disponibilizar recursos financeiros para execução de ações de 

saneamento, incluindo a coleta e tratamento de esgoto. Entretanto, existem 

dificuldades no acesso e execução desses recursos, principalmente devido à 

falta de estruturação dos pequenos e médios municípios para que possam 

elaborar projetos para concorrer aos recursos e para que possam implementar 

as obras e posteriormente manter o serviço de esgotamento sanitário. Com isso, 

as Prefeituras de municípios mais estruturados e as concessionárias estaduais 
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– empresas que recebem a concessão do serviço de esgotamento sanitário de 

Prefeituras - têm mais acesso aos recursos. 

Embora esse cenário privilegie geralmente o acesso a programas federais 

por municípios de maior porte, que por sua vez produzem as maiores 

quantidades de carga orgânica, desconsidera em quais corpos hídricos ocorrem 

o lançamento de efluentes e suas condições. Ademais, a visão sistêmica de 

bacia hidrográfica, que é a unidade de gestão dos recursos hídricos por lei, 

também é desconsiderada. Assim, pode não ser otimizada a aplicação do 

recurso financeiro federal em nível de bacia hidrográfica, pois não se considera 

o atendimento das metas de qualidade de água estabelecidas por meio do 

enquadramento dos corpos d’água, ao menor custo. Ou seja, uma preocupação 

pertinente é que os investimentos públicos em coleta e tratamento de esgotos 

geralmente acabam norteados apenas por critérios políticos e institucionais, 

sendo desconsiderados os critérios técnicos relacionados à qualidade de água.  

Nesse escopo, o presente trabalho apresenta diretrizes para implantação 

de tratamento de esgoto doméstico na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, 

de forma a priorizar trechos de corpos hídricos mais críticos e otimizar os 

recursos financeiros para obtenção de melhorias de qualidade de água. Para tal, 

detalha-se o papel da Agência Nacional de Águas - ANA, de articulação entre os 

diversos atores envolvidos e de aplicação de instrumentos de comando-e-

controle no caso de corpos hídricos de domínio da União.  

A bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul tem características desejáveis 

para aplicação da metodologia proposta, pois tem como principal problema a 

resolver a questão crônica da qualidade de água, majoritariamente em função 

do lançamento de esgoto bruto, e apresenta em fase de implantação avançada 

os principais instrumentos de gestão de recursos hídricos. Ademais, a publicação 

recente do Atlas Esgotos pela ANA disponibilizou os dados que permitiram as 

análises apresentadas. Assim, foi proposta uma metodologia de classificação, 

priorização e encaminhamentos para municípios para exigência de implantação 

dos sistemas de esgotamento sanitário, sendo aplicada a um grupo inicial de 

municípios localizados em trechos críticos de rios de domínio federal. Os 

cenários resultantes da aplicação de critérios devem ser avaliados dos pontos 

de vista da qualidade de água e econômico. 

Como a implantação de sistemas de esgotamento sanitário é um processo 

complexo, espera-se que as análises e proposições desse trabalho possam 

contribuir nas estratégias de implementação da PNRH na região, com resultados 

de melhoria da qualidade de água em longo prazo, com repercussão no meio 

ambiente, saúde pública e qualidade de vida da população. 
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Descrição da Área de Estudo 

 

 A Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul (BH-PBS) abrange uma área 

aproximada de 57.000 km², sendo classificada, portanto, como uma grande bacia 

hidrográfica. A bacia se distribui ao longo dos estados de São Paulo, Minas 

Gerais e Rio de Janeiro (figura 1), da seguinte forma: 39% em terras fluminenses, 

37% mineiras e 24% paulistas (CEIVAP). Ao todo são 184 municípios nos três 

estados, de acordo com o disposto pelo Decreto Federal nº 6.591/2008, sendo a 

maior parte mineiros (figura 2). Destes municípios, apenas 46 possuem 

população acima de 20 mil habitantes (tabela 1).  

 

 
Figura 1. Localização e limites da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul  

(Fonte: www.ana.gov.br). 

 

http://www.ana.gov.br/
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Figura 2. Municípios que compõem a bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul  

(Fonte: http://www.ceivap.org.br/downloads/PSR-010-R0.pdf). 

 
Tabela 1. Municípios da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul com população acima de 20 

mil habitantes – Município (População). (Fonte: IBGE, 2001). 

 
 

Localizada no coração econômico do país, esta bacia hidrográfica 

corresponde a 0,7% do território nacional e 6% da região Sudeste 

(DEMANBORO, 2015). Cerca de 5,5 milhões de habitantes residem na região 

da bacia hidrográfica, sendo 1,8 milhão no estado de São Paulo, 2,4 milhões no 

Rio de Janeiro e 1,3 milhão em Minas Gerais.  

http://www.ceivap.org.br/downloads/PSR-010-R0.pdf
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Trata-se de uma bacia hidrográfica extremamente urbanizada, com 

impactos significativos na qualidade da água de seus rios, devido aos usos 

predominantes - industrial e saneamento básico. É uma das bacias pioneiras em 

relação à implantação de instrumentos de gestão, tais como a cobrança pelo uso 

de recursos hídricos, em 2003 e o plano de bacia, em 2001. Além disso, outro 

fator que indica o avanço da gestão dos recursos hídricos é a existência de 

Comitê de Bacia Hidrográfica – Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do 

Rio Paraíba do Sul – CEIVAP e de Agência de Bacia - Associação Pró-Gestão 

das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP bem 

estabelecidos e atuantes. 

O principal rio que dá nome à bacia hidrográfica, o rio Paraíba do Sul, é 

formado pela confluência dos rios Paraitinga (federal) e Paraibuna (estadual, 

próximo ao município de Paraibuna), então se pode considerar que nasce na 

Serra da Bocaina (SP), e percorre aproximadamente 1.120 km até a foz, em 

Atafona (RJ). 

Os principais afluentes do rio Paraíba do Sul pela margem esquerda são 

(CEIVAP): 

• Rio Jaguari: nasce no Estado de São Paulo, atravessa os municípios de Igaratá, 

Jacareí e São José dos Campos, possui uma área de drenagem com cerca de 

1700 km².  

• Rio Paraibuna: nasce no município de Antônio Carlos (MG), possui 170 km de 

extensão; desaguando no rio Paraíba do Sul, próximo à cidade de Três Rios 

(RJ). A sub-bacia do rio Paraibuna possui uma área de drenagem de 8.558 km² 

(ou 15,4% da área de drenagem total da bacia do rio Paraíba do Sul). Dentre os 

municípios que banha, destaca-se Juiz de Fora (MG).  

• Rio Pomba: tem 265 km de extensão, apresenta uma área de drenagem de 

8.616 km² (ou 15,5% da área de drenagem total da bacia do rio Paraíba do Sul), 

abrangendo 38 municípios, sendo 35 mineiros e três fluminenses. Os municípios 

de maior importância são Cataguases, Leopoldina, Santos Dumont, São João 

Nepomuceno, Ubá e Visconde do Rio Branco, em Minas Gerais, e Santo Antônio 

de Pádua e Miracema, no Rio de Janeiro.  

• Rio Muriaé: possui 300 km de extensão e área de drenagem de 8.162 km² (ou 

14,7% da área de drenagem total da bacia do rio Paraíba do Sul), abrange 26 

municípios, sendo 19 mineiros e sete fluminenses. Os municípios mais 

representativos são: Muriaé (MG), Carangola (MG) e Itaperuna (RJ).  

Os principais afluentes o rio Paraíba do Sul na margem direita são 

(CEIVAP): 

• Rio Piraí: no Estado do Rio de Janeiro; é um rio cujas características hidráulicas 

e sedimentológicas encontram-se bastante modificadas, uma vez que possui 

dois barramentos, Tocos e Santana, em seu próprio curso, e um barramento no 

rio Vigário, afluente pela margem direita.  

• Rio Piabanha: com 80 km de extensão, sua bacia tem área de drenagem de 

2.065 km², abrangendo quatro municípios fluminenses – Areal, Petrópolis, 

Teresópolis e São José do Vale do Rio Preto.  
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• Rio Dois Rios: formado pelo encontro das águas dos rios Negro e Grande, 

percorrendo, desse ponto até a sua foz no Paraíba do Sul, o percurso de 

aproximadamente 300 km e área de drenagem de 3.200 km2, que abrange cerca 

de nove municípios fluminenses - Nova Friburgo, Cantagalo, Cordeiro, Duas 

Barras, Macuco, Bom Jardim, São Sebastião do Alto, Santa Maria Madalena e 

Trajano de Morais.  

No estado do Rio de Janeiro, o rio Paraíba do Sul percorre 37 municípios, 

e apresenta importância estratégica para a população fluminense, pois é a 

principal fonte de abastecimento de água para mais de 12 milhões de pessoas, 

incluindo 85% dos habitantes da Região Metropolitana, localizada fora da Bacia, 

seja por meio de captação direta para as localidades ribeirinhas, seja por meio 

do rio Guandu, que recebe o desvio das águas do rio Paraíba do Sul para 

aproveitamento hidrelétrico (INEA). 

Também está em pauta a implantação do sistema de adução de água da 

bacia do Paraíba do Sul com capacidade de cerca de 5 m³/s para 

complementação do abastecimento de água da região metropolitana de São 

Paulo. O projeto é de interligação entre o reservatório da Usina Hidrelétrica - 

UHE Jaguari, na bacia do rio Paraíba do Sul, e o reservatório do rio Atibainha, 

integrante do Sistema Cantareira, na bacia do rio Piracicaba. As condicionantes 

operativas referentes a essa transposição constam na Resolução ANA nº 

1.931/2017. 

Em São Paulo, o rio Paraíba do Sul teve trechos retificados, entre os 

municípios de Cachoeira Paulista e Caçapava, e entre Aparecida e 

Pindamonhangaba, nas décadas de 50 e 60. Tal iniciativa do Departamento 

Nacional de Obras de Saneamento - DNOS visou aumentar a declividade de 

escoamento, aumentando a capacidade de vazão, com redução do risco de 

transbordamento e de inundação das margens (CEIVAP). 

Em relação ao sistema hidroenergético (figura 3), nesta Bacia estão 

localizadas a usina hidrelétrica de Funil, operada pelas Centrais Elétricas de 

Furnas, e mais cinco usinas hidrelétricas operadas pela empresa Light, 

associadas aos reservatórios: Santa Cecília, Vigários, Santana, Tocos e Lajes, 

usados no sistema de transposição de águas para o rio Guandu. Existem ainda 

as usinas hidrelétricas de Paraibuna, Santa Branca, Jaguari, Simplício e Ilha dos 

Pombos, além das PCHs Cambuci e Barra do Pomba, algumas das quais ainda 

estão em implantação. 
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Figura 3. Sistema Hidroenergético da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul com principais 

reservatórios (Fonte: ANA, 2015). 
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Identificação do Problema 
 

O rio Paraíba do Sul e seus afluentes são os corpos receptores dos 

esgotos domésticos lançados - muitas vezes sem tratamento ou com tratamento 

inadequado - pelos mesmos municípios que usufruem de suas águas para 

abastecimento público e outras atividades. Neste contexto, alguns dos maiores 

municípios da bacia, em relação à densidade populacional, têm como principal 

fonte de abastecimento as águas do rio Paraíba do Sul - 28 municípios, conforme 

listado na tabela a seguir (ANA, 2010). 

 

Tabela 2. Municípios cuja principal fonte de água para abastecimento público é o rio Paraíba do 

Sul (Fonte: ANA, 2010). 

 
 

Assim, em relação à qualidade de água, os principais rios da bacia 

encontram-se bastante deteriorados, devido aos efluentes lançados 

pontualmente e, em menor escala, à poluição difusa. Apesar de o uso consuntivo 

de água para irrigação ser considerado inexpressivo, esta atividade também 

contribui para a poluição difusa, devido aos defensivos agrícolas, fertilizantes e 
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efeitos do desmatamento de mata ciliar. Neste contexto vale salientar que, além 

de a carga difusa ser quantitativamente menor e de difícil monitoramento, 

também não é objeto de outorga, assim, o foco do presente trabalho são as 

cargas pontuais de lançamentos de esgotos, que são as principais fontes de 

degradação dos corpos hídricos. 

O lançamento de esgoto bruto nos rios constitui o maior problema 

relacionado aos conflitos pelo uso da água na bacia hidrográfica do Paraíba do 

Sul, já que resulta em poluição hídrica que afeta todos os demais usos. Cabe 

salientar que 90% dos 184 municípios da bacia não possuem tratamento de 

esgoto doméstico, o que resulta no despejo diário na ordem de um bilhão de 

litros de esgoto bruto na bacia hidrográfica e de 150 toneladas de DBO – 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (CEIVAP).  

O rio Paraíba do Sul e seus principais afluentes são considerados de 

Classe 1 ou 2 ao longo de suas extensões, exceto o trecho do rio Paraíba do Sul 

a jusante Campos de Goytacazes, de acordo com o enquadramento dos corpos 

de água, disposto pela Resolução CONAMA n° 357/2005 e pela Classificação 

dos cursos d’água da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (MINISTÉRIO 

DO INTERIOR, 1981).  

Em relação ao enquadramento, cabe ressaltar que esse instrumento visa 

assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que 

forem destinadas e diminuir os custos de combate à poluição mediante ações 

preventivas. Esse instrumento deve ser norteador para a elaboração de políticas 

públicas voltadas à qualidade das águas. Os parâmetros e limites para a 

classificação das águas de acordo com seus usos preponderantes (classes de 

enquadramento) estão estabelecidos na Resolução CONAMA nº 357/2005, 

complementada e alterada quanto às condições e padrões de lançamento de 

efluentes pela Resolução CONAMA nº 430/2011. Em suma, para as águas 

doces, que são o foco deste trabalho, têm-se os seguintes usos, de acordo com 

o CONAMA (2005), por classe: 

• Classe especial: preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas 

em unidades de conservação de proteção integral, abastecimento humano após 

simples desinfecção e demais usos das classes 1 a 4; 

• Classe 1: proteção das comunidades aquáticas em terras indígenas, 

abastecimento para consumo humano com tratamento simplificado, irrigação de 

hortaliças consumidas cruas/frutas que se desenvolvem rente ao solo e demais 

usos das classes 2 a 4; 

• Classe 2: proteção das comunidades aquáticas, abastecimento para consumo 

humano após tratamento convencional, irrigação de hortaliças, plantas frutíferas 

e de jardins e parques, recreação de contato primário, aquicultura, pesca e 

demais usos das classes 3 e 4; 

• Classe 3: abastecimento para consumo humano após tratamento convencional 

ou avançado, irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras, 

recreação de contato secundário, pesca amadora e demais usos da classe 4; 

• Classe 4: navegação e harmonia paisagística. 
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Assim, o lançamento de efluentes não deve alterar as características do 

rio além dos limites estipulados na respectiva classe do rio pela Resolução 

CONAMA, para diversos parâmetros. Para o diagnóstico do impacto do 

lançamento de efluentes domésticos, os principais parâmetros a serem 

avaliados são DBO – Demanda Bioquímica de Oxigênio, OD – Oxigênio 

Dissolvido, coliformes fecais e compostos fosfatados – estes dois últimos 

parâmetros especialmente no caso de lançamento em sistemas hídricos lênticos, 

como lagos e reservatórios.  

Conforme citado anteriormente, a maior parte dos municípios da bacia 

não possui tratamento de efluentes, no entanto vale ponderar em relação à 

quantidade de habitantes, pois quanto mais pessoas, maior a carga orgânica 

gerada – figura 4. Nos municípios da bacia hidrográfica que possuem mais que 

15 mil habitantes, pouco mais de 80% da população urbana é atendida com rede 

de coleta de esgotos, porém menos de 18% possui tratamento (CEIVAP). 

 

 
Figura 4. Porcentagem da população na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul atendida por 

rede de coleta e tratamento de esgoto, por estado (Fonte: CEIVAP, 2006) 

 

Estudos realizados pela AGEVAP – Associação pró-gestão das águas da 

bacia do rio Paraíba do Sul em 2006 apontavam que, apesar de a rede coletora 

ser bastante abrangente (figura 4), as unidades de tratamento existentes 

proporcionavam redução total na carga orgânica diária lançada na bacia 

equivalente a menos que 13% da carga produzida. 

No entanto, estudos mais recentes realizados pela ANA apontam melhoria 

nos índices de coleta e tratamento de esgoto na bacia hidrográfica - enquanto 

88% da população urbana atendida é atendida por rede de coleta de esgotos, 

42% dessa população tem também algum tipo de tratamento de esgotos, porém 

as unidades de tratamento existentes proporcionam redução total na carga 

orgânica diária lançada na bacia ainda muito aquém do desejável para se ter 
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meio ambiente equilibrado e qualidade de vida das pessoas, equivalente apenas 

a cerca de 20% da carga produzida, estimada em mais de 200 toneladas/dia  - 

considerando o valor padrão per capita de 54 g DBO/hab.dia (ANA, 2017a). 

A realização de modelagem com dados de DBO obtidos no 

monitoramento da qualidade da água resultou no cenário apresentado na figura 

5.  Pode-se constatar que o parâmetro DBO extrapola os limites estabelecidos 

pelo CONAMA em diversos trechos de rios, pois estes estão enquadrados na 

Classe 2, mas os resultados de análises de DBO são compatíveis com Classes 

3 e 4.   

 

 
Figura 5. Dados de monitoramento de DBO nos principais rios da bacia hidrográfica do rio 

Paraíba do Sul e enquadramento hipotético (mapa elaborado a partir de dados do Atlas 

Esgotos – ANA, 2017a). 

 

Em relação aos prestadores de serviço de esgotamento sanitário, na 

bacia do rio Paraíba do Sul existem municípios que operam o serviço, porém não 

são estruturados; municípios que possuem SAAE – Serviço Autônomo de Água 

e Esgoto estruturado e municípios que concedem o serviço à concessionária 

estadual (COPASA – MG, CEDAE – RJ e SABESP – SP). Os municípios não 

estruturados e sem contrato de concessão do esgotamento sanitário são 

geralmente os mais críticos em relação ao lançamento de esgoto, sem 

tratamento e muitas vezes lançado de forma difusa, pois não existe coleta ou a 

coleta é inadequada, em sistema misto com a rede pluvial. Uma importante 

questão sobre as concessões é que muitas vezes as prefeituras concedem o 

serviço de abastecimento público, porém não concedem o serviço de 

esgotamento sanitário, então se perde a oportunidade de implantar o tratamento 
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de esgoto via concessionária - o que pode ser mais viável do que pelo município, 

considerando que a concessionária é estruturada, tem experiência e relativa 

facilidade em acessar recursos financeiros do governo disponíveis para o 

saneamento, quando comparada a pequenas Prefeituras Municipais.  
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Referencial Teórico 

 

Os principais referenciais teóricos do trabalho são os resultados do Atlas 

Esgotos – Despoluição de Bacias Hidrográficas (ANA, 2017a), lançado pela 

Agência Nacional de Águas – ANA em 2017. Além disso, foram consultados os 

relatórios Conjuntura (ANA, 2015, 2017b) da ANA e considerada a legislação 

vigente, principalmente a Resolução CONAMA nº 357/2005 e a Resolução ANA 

nº 2079/2017. Também foi pesquisada a atuação do Comitê de Bacia 

Hidrográfica do rio Paraíba do Sul (CEIVAP) e da respectiva Agência da Bacia 

(AGEVAP), além do Plano de Bacia Hidrográfica (AGEVAP, 2007), que deve ser 

elaborado e revisado de acordo com diretrizes do Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos – CNRH (CNRH, 2012). 

Em relação ao Plano de Bacia Hidrográfica, está vigente o que foi 

elaborado em 2007 e existe uma revisão do plano em andamento atualmente, 

com previsão para ser concluída em 2019.  

Além de referenciais teóricos, existem referenciais empíricos que balizam 

este trabalho, pois a autora do presente projeto trabalhou por cerca de sete anos 

com a fiscalização de uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio 

Paraíba do Sul, tendo se envolvido também em questões relativas à regulação 

e gestão da bacia. Durante este período de trabalho, houve muitas viagens de 

campo, propiciando contato direto com os sistemas de abastecimento público e 

de esgotamento sanitário de vários municípios, tendo inclusive sido feitas coletas 

de amostras e análises de qualidade de água e de efluentes. No escopo desse 

trabalho, foram empreendidas ações pontuais visando à indução de implantação 

de tratamento de esgoto em diversos municípios, incluindo autuação de 

Prefeituras e concessionárias e estabelecimento de Protocolos de Compromisso 

(alguns vigentes e outros já finalizados), conforme detalhado a seguir. 

 

Protocolos de Compromisso 

Em relação às ações empreendidas pela ANA na bacia, cabe ressaltar 

que foram identificados, durante o processo de revisão das outorgas de direito 

de uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, 

municípios cujos lançamentos de efluentes comprometiam as classes de uso 

estabelecidas pelo CONAMA para os corpos hídricos receptores. Estes 

municípios localizam-se nos trechos em vermelho na figura 6 e foram 

considerados prioritários para regularização dos efluentes, por meio da 

implementação de tratamento de efluentes.  
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Figura 6. Situação dos principais rios de domínio federal da BH-PBS em relação à concentração 

de DBO - trechos de rios de dominio da União considerados criticos na Portaria ANA 62/2013. 

 
Assim, foram celebrados Protocolos de Compromisso entre a ANA e os 

principais municípios que impactavam a qualidade das águas dos rios federais 

da bacia por meio do lançamento de efluentes domésticos sem tratamento. Por 

meio desses Protocolos, a Prefeitura ou companhia de saneamento se 

comprometeu a implementar uma série de medidas para viabilizar o tratamento 

de efluentes. Nos municípios em que já havia projeto executivo do sistema de 

esgotamento sanitário, o município se comprometia com prazos, tanto para sua 

construção, quanto para a sua operação. Nos municípios em que o estágio era 

mais preliminar, ainda em fase de plano de saneamento, o compromisso inicial 

era com a elaboração de projeto básico ou projeto executivo, com prazos mais 

dilatados para construção e operação. 

As metas estabelecidas nos protocolos de compromisso foram consenso 

entre ANA e usuários, de forma a estabelecer prazos factíveis. 

Esse caráter vinculante dos protocolos de compromisso foi 

particularmente importante pelo fato da maior parte destes terem sido firmados 

no ano de 2012, que foi ano de eleição municipal, período em que notoriamente 

iniciativas como esta podem vir a perder fôlego, devido à transição de governos. 

No entanto, cabe citar que houve algumas limitações, dentre as quais se 

destaca a questão do múltiplo domínio das águas, estabelecido na Constituição 

Federal. “Em alguns casos, não foi possível atender o enquadramento por conta 

de lançamentos situados fora da esfera de atribuição da ANA, em rios de domínio 
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estadual, nos quais os instrumentos da outorga para lançamento de efluentes 

não se encontra implementado.” (COLLISCHONN  et al., 2013). 

Desde 2012, foram celebrados 12 Protocolos de Compromisso na bacia 

hidrográfica do rio Paraíba do Sul, dos quais três foram finalizados em 2016, e 

os demais estão sendo acompanhados pela Agência. Além do acompanhamento 

das metas e prazos pactuados nos Protocolos, a ANA vem fazendo articulação 

com outras entidades, tais como Comitê de Bacia Hidrográfica e órgãos 

financiadores, para viabilizar a contratação e implantação de projetos e/ou de 

obras para o tratamento de esgotos dos municípios.  

Neste contexto, conclui-se que os Protocolos de Compromisso têm sido 

exitosos nos casos de municípios melhor estruturados, ou seja, que possuem 

SAAE – Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto - ou concederam o serviço 

de esgotamento sanitário às concessionárias estaduais. No entanto, o 

instrumento não tem apresentado os resultados esperados para regularização 

do uso de recursos hídricos em pequenos municípios que não são estruturados, 

principalmente porque seu desenvolvimento depende de outras instituições e 

porque o setor de saneamento tem problemas crônicos no Brasil, sendo que a 

maioria das prefeituras não está preparada para implantar sistemas de 

esgotamento sanitário.  

 
Atlas Esgotos (ANA, 2017a) 

O ATLAS Esgotos estava em elaboração enquanto ocorriam as 

discussões e celebração dos Protocolos de Compromisso, tendo sido 

agregadora a participação de diferentes setores da ANA. Assim, no Atlas, a 

questão do esgotamento sanitário foi tratada sob diversas perspectivas, 

incluindo a necessidade de estruturação dos municípios para estabelecerem 

sistemas de esgotamento sanitário adequados.  

Em relação à qualidade de água propriamente dita, no Atlas foi feita uma 

análise da capacidade dos corpos receptores em assimilar os esgotos urbanos 

de cada sede municipal. Para tal, foram considerados os dados de população 

urbana em cada bacia de contribuição, a vazão de referência usualmente 

empregada nos processos de gestão de recursos hídricos (Q95%, vazão no 

corpo hídrico que ocorre ou é superada em até 95% dos registros históricos), a 

estimativa da carga orgânica remanescente e a conformidade com as classes de 

enquadramento em função do parâmetro DBO, conforme Resolução CONAMA 

nº 357/2005. Com base nas necessidades apontadas no diagnóstico e tendo 

como horizonte o ano de 2035, foram avaliadas as eficiências de remoção de 

carga orgânica requeridas (representada pela DBO). Essa avaliação teve 

suporte de modelagem matemática da qualidade da água e considerou, na bacia 

hidrográfica, a interação entre os lançamentos de todas as cidades. As soluções 

obtidas sempre buscaram a compatibilização da qualidade da água dos corpos 

receptores com os usos mais exigentes, tendo como requisito mínimo o 

atendimento aos limites das classes de enquadramento estabelecidos pela 

Resolução CONAMA nº 357/2005. Seus resultados forneceram subsídios para a 
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definição de alternativas técnicas identificadas em função das eficiências 

requeridas e arranjos complementares, classificando os municípios nas 

seguintes tipologias:  

• Solução com Tratamento Convencional: remoção de DBO entre 60% e 80%;  

• Solução com Tratamento Avançado:remoção de DBO superior a 80%;  

• Solução Complementar: solução complementar, como busca de novo corpo 

receptor, disposição no solo ou reuso do efluente, em função do município 

apresentar baixa relação entre disponibilidade hídrica e carga orgânica lançada, 

sem influência de lançamentos a montante;  

• Solução Conjunta: definição conjunta do nível de tratamento dos municípios da 

bacia, devido ao impacto de lançamento(s) a montante em município(s) a 

jusante;  

• Solução para o Semiárido: priorização de processos com elevada remoção de 

microorganismos patogênicos ou reuso do efluente.  

Determinou-se a remoção de DBO necessária para cada ETE existente 

ou prevista a partir do modelo, organizadas por processos convencionais (60% 

a 80% de eficiência) ou avançados (acima de 80%). Não foram considerados 

tratamentos com eficiência inferior a 60%, mesmo quando o corpo receptor 

possuía elevada disponibilidade hídrica, embora essa flexibilização seja prevista 

na Resolução CONAMA nº 430/2011, pois a Resolução ANA nº 2.079/2017 não 

prevê outorga para lançamento de esgoto bruto, independente da disponibilidade 

hídrica do corpo receptor. 

Na estimativa de balanço de cargas, foi considerado o valor padrão per 

capita de 54 g DBO/hab.dia e dados de população urbana do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística - IBGE ou fornecidos diretamente pelos prestadores 

do serviço de esgotamento sanitário de cada município. 

Ainda no Atlas, para avaliar as condições institucionais dos prestadores 

de serviços de saneamento, foram coletadas e analisadas informações 

pertinentes aos dispositivos legais e normativos de criação das entidades e 

órgãos; estrutura física, administrativa e organizacional; situação da operação 

dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário; aspectos 

comerciais, fiscais e patrimoniais (quando disponíveis); representatividade 

interinstitucional (como, por exemplo, atuação em foros colegiados, conselhos, 

comitês, etc.); capacidade técnica e financeira; passivos existentes; entre outros 

aspectos. Os dados foram obtidos por meio de consultas diretas aos prestadores 

de serviços e, também, a partir de fontes secundárias, incluindo-se o Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS, IBGE, entidades setoriais 

(Associação das Empresas de Saneamento Básico Estaduais – AESBE, 

Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de 

Água e Esgoto – ABCON, Associação Nacional dos Serviços Municipais de 

Saneamento - ASSEMAE e Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias 

de Base – ABDIB), sindicatos, associações de classe, entre outras. 

Essa avaliação das condições institucionais nos municípios resultou na 

categorização apresentada a seguir, na figura 7. 
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Figura 7. Classificação institucional de municípios quanto ao esgotamento sanitário. 

(Fonte: ANA, 2017a). 

 

• Grupo A - Situação Institucional Consolidada: municípios mais estruturados, 

com serviços de esgotamento sanitário institucionalizados, geralmente dotados 

de boas condições administrativas e financeiras, existência de recursos 

materiais, humanos e organizacionais e melhores condições técnicas e 

operacionais, resultando em serviços oferecidos com boa qualidade. Pelo 

histórico de suas realizações e pelo fato de demonstrarem menor dificuldade 

para a implementação de ações e investimentos, considera-se que as propostas 

indicadas no Atlas Esgotos encontrariam, nesse grupo, maior facilidade na 

viabilização das soluções para a coleta e o tratamento de esgotos. 

• Grupo B – Situação Institucional Intermediária: municípios que possuem 

prestadores de serviços com razoáveis condições institucionais, mas 

demandando em alguma medida adequações em sua capacidade de gestão 

técnica e operacional, estruturação administrativa e melhorias relativas à 

situação econômico-financeira. Desse modo, os investimentos em obras nesse 

grupo devem estar acompanhados de ações de desenvolvimento institucional. 

• Grupo C – Situação Institucional Básica: municípios em condições menos 

favoráveis do ponto de vista institucional, sem prestador de serviço de 

esgotamento sanitário institucionalizado ou com prestador pouco estruturado, 

com baixa capacidade operacional ou financeira. Geralmente demonstram um 

histórico de investimentos insuficientes e uma baixa ou nula capacidade de 

viabilização de planos, projetos e obras de coleta e tratamento de esgotos, o que 

dificulta a superação de problemas e a melhoria dos déficits existentes. 

 Neste contexto, cabe destacar que dos 184 municípios da bacia 

hidrográfica do rio Paraíba do Sul, menos de 20% encontram-se no Grupo A – 

situação institucional consolidada, mesmo tratando-se da região mais 

desenvolvida do país e com a presença de concessionárias bem estruturadas. 

Os demais municípios da bacia encontram-se na seguinte situação: 
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aproximadamente 45% no Grupo B – Situação Institucional Intermediária e 

aproximadamente 36% no Grupo C – Situação Institucional Básica. 

Apesar de o Atlas ser uma fonte de consulta rica em dados e recente, que 

tem o potencial de ser norteadora para a implantação de sistemas de 

esgotamento sanitário, cada município deve avaliar detalhadamente suas 

condições para aplicar suas recomendações. “Com relação à utilização do Atlas 

Esgotos para a tomada de decisões, é importante ter claro que as alternativas 

técnicas que compõem o documento não são projetos de sistemas de coleta e 

tratamento de esgotos para os municípios, mas uma indicação de soluções 

possíveis em relação às eficiências requeridas quando avaliados os corpos 

receptores identificados na base geográfica utilizada. Apesar de contemplar 

proposições baseadas em informações robustas para essa escala de 

planejamento, a elaboração de projetos de sistemas de esgotamento sanitário 

requer informações mais detalhadas, considerando uma série de outras 

variáveis, como disponibilidade e custo de terreno, topografia, entre outras, além 

de um olhar mais apurado sobre as tecnologias disponíveis e sua adequabilidade 

à realidade local.” 
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Justificativas 

 

A bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul percorre três Estados brasileiros 

e seus rios são a principal fonte de abastecimento de água para milhões de 

pessoas, além de ser receptor de efluentes, realizar a drenagem das chuvas, ser 

insumo fundamental em processos industriais, ter importância cultural e, por 

último, mas não menos importante, ter papel fundamental no meio ambiente, 

propiciando habitat para flora e fauna. Assim, proteger a bacia hidrográfica é vital 

para a sustentabilidade dos ecossistemas e garantia dos usos da água, 

presentes e futuros, além de ser fator preponderante para saúde e qualidade de 

vida da população. Tanto o despejo de esgoto, quanto o assoreamento dos rios 

devido ao desmatamento, à ocupação desordenada do solo e às obras de cunho 

hidráulico, como  as barragens e transposições, estão cada vez mais 

deteriorando a qualidade da água dos rios da bacia hidrográfica do rio Paraíba 

do Sul. 

A importância estratégica do rio Paraíba do Sul ficou mais evidente 

durante a crise hídrica ocorrida na região sudeste em 2015 (COSTA et al., 2015; 

TARGA et al., 2015; ANA, 2017b), que colocou esse rio no centro de importantes 

discussões de conflito de água, principalmente entre os estados de São Paulo e 

Rio de Janeiro, chegando a ser travada uma disputa judicial no Supremo Tribunal 

Federal. 

Conclui-se, a partir de análises integradas de qualidade de água na bacia, 

considerando todos os seus usos, que o lançamento de esgoto bruto é o principal 

fator que compromete a qualidade das águas.  

Esse lançamento de carga orgânica tem se tornado ainda mais 

impactante nos últimos anos, tendo em vista o aumento da população, com 

consequentemente aumento da demanda de água para consumo e para diluição 

de efluentes, e os efeitos das alterações regionais ambientais causadas pelo 

homem e das mudanças climáticas em nível global - redução da disponibilidade 

hídrica e períodos de escassez mais frequentes e intensos. Como consequência, 

verifica-se um quadro crítico crescente de degradação dos recursos hídricos da 

bacia, descrito por diversos autores que tratam do tema (AGEVAP, 2006; 

AGEVAP, 2007; ROSA, 2012; SOUZA, 2012; DEMAMBORO, 2015). 

Por outro lado, muitos municípios não possuem estrutura para 

implantação de sistemas de tratamento de esgoto – tanto para elaboração de 

projetos, quanto para alavancar recursos para implantação de obras. Assim, 

existem municípios que lançam efluente doméstico sem tratamento em trechos 

críticos de rios, sendo, portanto, prioritários para adequação do saneamento, o 

que implica na implantação de tratamento de esgoto compatível ao 

enquadramento do rio e demais usos. O levantamento desses municípios e das 

alternativas para implantação dos sistemas de esgotamento sanitário pode 

subsidiar políticas públicas para viabilizar os investimentos necessários. 
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Objetivos 

 

O ideal, conforme preconizado pelos órgãos de saúde e de meio ambiente 

nacionais e internacionais, é que todos municípios tenham tratamento de 

efluentes. Assim, a longo prazo almeja-se que todos os municípios da bacia 

hidrográfica do rio Paraíba do Sul tenham coleta e tratamento de 100% do esgoto 

da área urbana (excluindo portanto a parcela atendida por fossas), com no 

mínimo 60% de eficiência de tratamento, em relação à remoção de carga 

orgânica (eficiência maior nos casos requeridos). No entanto, como não é 

possível se implementar esgotamento sanitário adequado em todos os 

municípios da bacia hidrográfica simultaneamente, propõe-se critérios de 

priorização. Ademais, municípios em situações diversas requerem 

encaminhamentos diferentes. 

Nesse contexto, o objetivo do trabalho é elaborar diretrizes para 

implantação do tratamento de efluentes em municípios localizados em trechos 

de rios federais de especial interesse para a gestão de recursos hídricos 

dispostos na Portaria ANA nº 62/2013, na bacia hidrográfica do rio Paraíba do 

Sul, a partir do diagnóstico; com critérios de priorização de investimentos e 

sugestão de encaminhamentos para articulação com órgãos gestores, órgãos 

financiadores e prefeituras, visando a viabilização da elaboração de contratos e 

da realização das obras.  

Ademais, são avaliadas possíveis formas de indução de elaboração de 

projetos e de execução de obras, incluindo neste escopo o papel do Comitê de 

Bacia Hidrográfica e dos órgãos financiadores, tais como FUNASA – Fundação 

Nacional de Saúde e MC - Ministério das Cidades. Neste contexto, foram  

consideradas as informações do Atlas Esgostos (ANA, 2017a) – municípios onde 

se identificou a necessidade de investimentos em tratamento dos esgotos para 

a proteção dos mananciais de sistema de produção de água. 

 

  



 

 

21 

 

Atores Envolvidos 

 

Agência Nacional de Águas – diretrizes, priorização de municípios e articulação 

entre órgãos gestores e de fomento. 

Prefeituras Municipais – como titulares do serviço de esgotamento sanitário, 

devem ser envolvidas em todas as etapas, sendo responsáveis pela elaboração 

de projetos, execução de obras e manutenção do serviço de esgotamento 

sanitário. Caso haja concessão do serviço, as Prefeituras continuam sendo co-

responsáveis, devendo acompanhar e fiscalizar, para garantir boa prestação do 

serviço aos munícipes. As Prefeituras menos estruturadas devem ter apoio de 

órgãos do governo federal para se estruturarem e podem ter seus projetos 

elaborados pelo Comitê de bacia hidrográfica ou no âmbito de algum programa 

estadual, por exemplo. 

Prestadores de serviço de esgotamento sanitário – SAAEs ou 

concessionárias, quando for o caso, atuam como executores, com o aval da 

Prefeitura.  

Órgãos financiadores, tais como FUNASA e Ministério das Cidades – apoio 

às Prefeituras para institucionalização do esgotamento sanitário (estruturação, 

com estabelecimento de SAAE ou concessão do serviço); priorização da 

liberação de financiamento de obras para municípios elencados como 

prioritários. 

Comitê de Bacia Hidrográfica – apoio na elaboração de projetos de 

esgotamento sanitário, apoio às Prefeituras na busca de financiamentos para as 

obras e priorização de execução de obras nos municípios elencados. Cabe 

esclarecer que existem oito organismos de bacia instalados, os quais compõem, 

por sua vez, o CEIVAP – Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio 

Paraíba do Sul, conforme disposto na figura 8. 
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Figura 8. Comitês que compõem o CEIVAP – Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.  

(Fonte: http://www.ceivap.org.br/downloads/composicao.pdf) 

http://www.ceivap.org.br/downloads/composicao.pdf
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Resultados e Impactos Esperados 

 

Como o lançamento de esgoto bruto é o principal fator que compromete a 

qualidade das águas na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, fica evidente a 

necessidade de investimentos maciços para que o esgoto doméstico alcance 

níveis de tratamento adequados e compatíveis com os demais usos dos rios.  

A implantação de sistemas de esgotamento sanitário é um processo longo 

e complexo, pois inclui elaboração de projeto, contratação e acompanhamento 

das obras e posteriormente operação e manutenção das redes e das Estações 

de Tratamento de Esgoto.  

Portanto, considerando a abrangência e a complexidade da questão, em 

curto prazo espera-se que o projeto indique as diretrizes para implantação do 

tratamento de efluentes em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio 

Paraíba do Sul de forma a orientar ações regulatórias e maximizar os resultados 

de melhoria da qualidade da água. Como resultados de longo prazo, em 

consequência da melhoria da qualidade de água, tem-se melhoria do meio 

ambiente, da saúde pública e da qualidade de vida da população local. 
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Metodologia 

 

Conforme citado anteriormente, existe a necessidade de priorização de 

esforços e investimentos para tratar a questão do esgotamento sanitário na bacia 

hidrográfica do rio Paraíba do Sul, apesar de quase todos municípios 

necessitarem de implantação ou adequação dos sistemas. Assim, propõe-se 

uma metodologia de classificação, priorização e encaminhamentos para os 

municípios para exigência de implantação dos sistemas de esgotamento 

sanitário. 

A priorização inicial dentre os municipios da bacia hidrográfica se deu pela 

localização – trechos críticos de rios de domínio federal, de acordo com a 

Portaria ANA nº 62/2013. Então foram elencados 43 dos 184 municípios (tabela 

3, no item seguinte). 

Foi então feita uma avaliação da situação atual do esgotamento sanitário, 

por meio de análise dos dados constantes no Atlas Esgotos (ANA, 2017a). Essa 

análise inclui avaliação da porcentagem de esgoto da área urbana coletado e 

tratado e eficiência do tratamento, sendo considerados adequados municípios 

com atendimento de coleta e tratamento acima de 90% e tratamento com 

remoção mínima de 60% de DBO (exigência maior, em alguns casos em que o 

corpo hídrico receptor tem disponibilidade hídrica mais comprometida).  

Após esta categorização dos municípios em adequado ou não, de acordo  

com sistema de esgotamento sanitário, foi avaliada a existência de prestador do 

serviço, ou seja, se existe um SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto ou 

similar, ou concessão do serviço de esgotamento sanitário a um prestador 

competente. Essa avaliação se justifica para definir os encaminhamentos 

posteriormente, pois as Prefeituras responsáveis pelo esgotamento sanitário que 

não estão estruturadas não têm condições de implantar, nem de manter o 

tratamento de esgoto. 

Em complementação à priorização foi avaliado o impacto do lançamento 

no corpo hídrico receptor - apesar de todos municípios se localizarem em trechos 

críticos, conforme Portaria da ANA, alguns possuem maior impacto devido à 

quantidade de carga orgânica lançada (proporcional à população que não é 

atendida por tratamento de esgoto) e à capacidade de diluição do principal corpo 

hídrico receptor de efluentes (depende da vazão do corpo hídrico e de outros 

lançamentos de efluentes de sedes urbanas no mesmo trecho – no Atlas Esgotos 

foi calculada resultando na classificação em dois tipos: ruim/péssima e 

ótima/boa/regular). 

 Por fim, visando o encaminhamento pertinente, foi avaliada a questão da 

outorga de uso de recursos hídricos, ou seja, se o município tem outorga vigente 

para o uso do rio para diluição de efluentes.  
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Foram então simulados 4 cenários de priorização: 

Cenário I – priorização dos municípios com maior carga de DBO a ser removida, 

ou seja, priorizados em sua maioria municípios que não dispõe de tratamento de 

efluentes ou que dispõe, mas grande parte da população está desatendida. 

Cenário II – priorização dos municípios cujo custo de remoção é menor, em 

R$/Kg de DBO removido, visando maior efetividade com menor gasto.  

Cenário III – priorização dos municípios que possuem prestador de serviço de 

esgotamento sanitário, portanto maior capacidade institucional de angariar 

investimentos e implementar o tratamento de efluentes, independentemente das 

cargas e custos, considerando que são mais autônomos e poderiam, portanto, 

diminuir a quantidade de lançamento de carga orgânica num menor espaço de 

tempo.  

Cenário IV – combinação de critérios para priorização – carga a ser removida 

para adequação esgotamento sanitário e capacidade de diluição do principal 

corpo hídrico receptor de efluentes. 
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Aplicação da Metodologia e Encaminhamentos Sugeridos 

 

Durante a avaliação dos 43 municípios inicialmente elencados, foram 

constatados dois grupos de municípios que não necessitam intervenções diretas, 

mas acompanhamento:   

- três municípios que possuem sistema de esgotamento sanitário adequado às 

condições atuais – coleta no meio urbano acima de 90% e eficiência adequada 

- Caçapava, Lorena e Taubaté – encaminhamento sugerido é monitoramento do 

uso outorgado; 

- 11 municípios em processo de elaboração de projeto ou de implantação ou 

ampliação do SES, portanto em processo de regularização – Areias, Carangola, 

Divino, Guaratinguetá, Itaperuna, Muriaé, Natividade, Pirapetinga, Porciúncula, 

São José do Barreiro e Tombos – encaminhamento sugerido é 

acompanhamento pela ANA, via Protocolos de Compromisso ou condicionantes 

de outorga. 

Apesar de não demandarem intervenções imediatas, estes municípios 

precisam de atenção para se ajustar ao crescimento populacional previsto e/ou 

deslocamento do meio rural para urbano e devem ser monitorados, 

principalmente em relação à manutenção da eficiência das ETEs, tendo em vista 

sua localização em trechos críticos. 

Os demais 29 municípios não possuem esgotamento sanitário atual 

adequado e não estão em processo de regularização, portanto, devem ter algum 

tipo de intervenção para que implementem ou adequem o sistema de 

esgotamento sanitário. 

Essa classificação inicial encontra-se na tabela 3, a seguir, na qual os 14 

municípios em verde não necessitam de intervenção e os 29 municípios em 

vermelho necessitam de intervenção. A tabela completa, com os dados utilizados 

como critérios encontra-se no Apêndice 1. 
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Tabela 3. Municípios da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul localizados em trechos de especial interesse para a gestão de recursos hídricos, por serem 

críticos e classificação inicial em relação à necessidade de intervenção (dados completos no Apêndice 1). 

Município UF 
População 

Urbana 
(2013) 

Prestador de Serviço de Esgotamento Sanitário 
Sigla do 

Prestador 

Esgotamento 
sanitário 

atual 
adequado?* 

Outorga ANA vigente 

Areias SP 2.574 Prefeitura Municipal de Areias PM não não - em regularização 

Carangola MG 26.916 
Serviço Municipal de Saneamento Básico e 

Infraestrutura 
SEMASA não 

não - em regularização 

Divino MG 11.217 Companhia de Saneamento de Minas Gerais COPASA não não - em regularização 

Guaratinguetá SP 112.088 CAB Guaratinguetá S.A. CAB não 864/2011 

Itaperuna RJ 90.362 Companhia Estadual de Águas e Esgotos CEDAE não não - em regularização 

Muriaé MG 97.940 
DEMSUR - Departamento Municipal de Saneamento 

Urbano 
DEMSUR não 

865/2011 

Natividade RJ 12.036 Prefeitura Municipal de Natividade PM não não - em regularização 

Pirapetinga MG 9.445 Companhia de Saneamento de Minas Gerais COPASA não não - em regularização 

Porciúncula RJ 14.225 Prefeitura Municipal de Porciúncula PM não não - em regularização 

São José do Barreiro SP 2.949 Prefeitura Municipal de São José do Barreiro PM não não - em regularização 

Tombos MG 7.430 Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAE não não - em regularização 

Caçapava SP 76.723 
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 

Paulo 
SABESP sim 

2010/2014 

Lorena SP 83.864 
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 

Paulo 
SABESP sim 

876/2013 

Taubaté SP 290.035 
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 

Paulo 
SABESP sim 

437/2013 

Campos dos 
Goytacazes** 

RJ 430.894 
Águas do Paraíba (SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS 

DO BRASIL S.A) 
AP 

(SAAB) 
não 

2299/2017 

Cataguases MG 70.107 Companhia de Saneamento de Minas Gerais COPASA não 1782/2017 

Cruzeiro SP 78.359 Serviço Autônomo de Água e Esgoto Cruzeiro SAAE não 207/2013 
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Jacareí SP 219.983 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí SAAE não 277/2016 

Pindamonhangaba SP 151.413 
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 

Paulo 
SABESP não 

704/2013 

Piraí RJ 21.625 Companhia Estadual de Águas e Esgotos CEDAE não 567/2013 

Resende RJ 115.722 
Águas de Agulhas Negras (SANEAMENTO AMBIENTAL 

ÁGUAS DO BRASIL S.A) 
AAN 

(SAAB) 
não 

2323/2017 

São José dos Campos SP 659.558 
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 

Paulo 
SABESP não 

975/2017 

Três Rios RJ 76.418 
SAAETRI - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 

Três Rios 
SAAETRI não 

860/2011 

Barra do Piraí RJ 93.396 Prefeitura Municipal de Barra do Piraí PM não 860/2011 

Itatiaia RJ 28.742 Prefeitura Municipal de Itatiaia PM não 860/2011 

Rio Claro RJ 13.993 Prefeitura Municipal de Rio Claro PM não não - irregular 

Santo Antônio de 
Pádua 

RJ 31.442 Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Pádua PM não 
não - irregular 

Aparecida SP 35.625 
Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Resíduos 

Sólidos 
SAAE não 

281/2014 

Cachoeira Paulista SP 25.960 
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 

Paulo 
SABESP não 

860/2011 

Italva RJ 10.491 Companhia Estadual de Águas e Esgotos CEDAE não 860/2011 

Laje do Muriaé RJ 5.560 Companhia Estadual de Águas e Esgotos CEDAE não não - irregular 

Lavrinhas SP 6.379 
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 

Paulo 
SABESP não 

não - irregular 

Queluz SP 10.034 
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 

Paulo 
SABESP não 

114/2011 

Tremembé SP 39.538 
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 

Paulo 
SABESP não 

437/2013 

Aperibé RJ 9.333 Prefeitura Municipal de Aperibé PM não não - irregular 

Astolfo Dutra MG 12.509 Prefeitura Municipal de Astolfo Dutra PM não 860/2011 
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Cambuci RJ 11.319 Prefeitura Municipal de Cambuci PM não não - irregular 

Cardoso Moreira RJ 8.756 Prefeitura Municipal de Cardoso Moreira PM não 860/2011 

Comendador Levy 
Gasparian 

RJ 7.920 Prefeitura Municipal de Comendador Levy Gasparian PM não 
não - irregular 

Dona Eusébia MG 5.418 Prefeitura Municipal de Dona Eusébia PM não não - irregular 

Itaocara RJ 17.304 Prefeitura Municipal de Itaocara PM não não - irregular 

Patrocínio do Muriaé MG 4.521 Prefeitura Municipal de Patrocínio do Muriaé PM não não - irregular 

Potim SP 16.304 Prefeitura Municipal de Potim PM não 860/2011 

 

* classificação feita pela autora, considerando os dados do Atlas, para o esgotamento sanitário ser adequado o município deve possuir 90% coleta e 
tratamento de esgoto, com mínimo 60% de eficiência (pode ser requerido mais de acordo com o corpo hídrico receptor) 

 Atlas Esgotos, dados de 2013       

Consulta outorgas abril/2018       

Municípios necessitam acompanhamento       

Municípios necessitam intervenção       
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Assim, o universo avaliado a seguir é de 29 municípios. 

Em relação à avaliação do prestador de serviço de esgotamento sanitário, 

dos 29 municípios, 16 possuem prestador vinculado à Prefeitura ou concessão 

e 13 não possuem.  

Em relação aos municípios que não possuem prestador de serviço de 

esgotamento sanitário (SAAE ou similar ou concessão), estes devem ser 

estruturados para que possam assumir os sistemas de esgotamento sanitário e 

implantar tratamento de esgoto. Considerando também o envolvimento de outras 

instituições, tais como FUNASA, Ministério das Cidades e Comitê de Bacia 

Hidrográfica. É necessário que cada município tenha equipe técnica para 

elaboração ou contratação de projetos e para supervisão ou contratação de 

obras, além de capacidade de angariar recursos para implantação do sistema de 

esgotamento sanitário e, por fim, que possa fazer a manutenção do sistema, de 

forma a manter a coleta e eficiência de tratamento do esgoto adequados.  

Sobre o critério capacidade de diluição do principal corpo hídrico receptor 

de efluentes, seis municípios são classificados com capacidade de diluição 

ruim/péssima e 23 com capacidade ótima/boa/regular. 

Em relação à outorga, excluindo-se aqueles municípios considerados em 

regularização, por terem Protocolo de Compromisso celebrados com a ANA, são 

10 municípios em situação irregular, sendo que oito necessitam de estruturação 

em relação ao serviço de esgotamento sanitário – como está previsto na 

Resolução ANA nº 2.079/2017 que não serão emitidas outorgas para lançamento 

de efluente bruto, esses municípios não devem ser instados a solicitar outorga 

enquanto não tiverem condições de adequar o esgotamento sanitário à 

legalidade. Por fim, restam dois municípios sem outorga que possuem prestador 

de serviço de esgotamento sanitário  – Laje do Muriaé – RJ e Lavrinhas – SP – 

estes devem se regularizar imediatamente, por meio da obtenção de outorga 

com condicionantes ou de celebração de Protocolo de Compromisso para 

adequação do esgotamento sanitário.   

Deve-se atentar também ao fato que diversas das outorgas vigentes 

expiram em julho de 2018 – o momento da revisão das outorgas é oportuno para 

atualização da avaliação de disponibilidade hídrica e exigência de 

condicionantes para adequação se for o caso, considerando a Resolução ANA 

nº 2.079/2017, que versa sobre outorgas de lançamento de efluentes 

domésticos. 

Na figura 9 está apresentada a esquematização da aplicação dos critérios 

de priorização.  
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Figura 9. Esquematização da aplicação dos critérios de priorização. 

 

Após a aplicação dos critérios de priorização, foram obtidos os seguintes 

cenários e propostos encaminhamentos: 

 

Cenário I – Priorização dos municípios com maior carga de DBO a ser removida. 

 Neste cenário, tem-se a priorização de 14 municípios, que devem remover 

acima de 500 Kg/DBO por dia para adequar o esgotamento sanitário, conforme 

disposto na tabela 4, sendo que a maioria dos municípios necessita remover 

acima de 80% da DBO e dois municípios necessitam de soluções 

complementares.  

 Seriam gastos em média R$29.000,00/Kg DBO removido, sendo cerca de 

27.000 Kg DBO/dia neste grupo prioritário de 14 municípios, dos quais cinco 

encontram-se em trechos de rio com capacidade de diluição do principal corpo 

hídrico receptor de efluentes ruim/péssima. Enquanto que seriam gastos em 

média R$25.000,00/Kg DBO para remoção de cerca de 4.000 Kg DBO/dia no 

grupo de 15 municípios menos prioritários, em sua maioria localizados em 

trechos de rio com capacidade de diluição do principal corpo hídrico receptor de 

efluentes ótima/boa/regular.  

 Os encaminhamentos constam também na tabela 4, de acordo com a 

situação do município em relação à priorização e à avaliação da existência de 

prestador de serviço de esgotamento sanitário ou concessão. 
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Cenário II – Priorização dos municípios cujo custo de remoção é menor, em 

R$/Kg DBO. 

Neste cenário, tem-se a priorização de 15 municípios, cujo custo de 

remoção fique abaixo de R$22.000,00/Kg DBO, de forma a otimizar 

investimentos – usodo recurso financeiro de forma que possa remover o máximo 

de DBO possível.  Este cenário consta na tabela 5, sendo que os municípios 

mais populosos ficam no grupo de menor prioridade, devido aos altos custos por 

Kg DBO.  

 Seriam gastos em média R$14.000,00/Kg DBO para remoção de cerca de 

16.000 Kg DBO/dia neste grupo prioritário de 15 municípios, dos quais dois 

encontram-se em trechos de rio com capacidade de diluição do principal corpo 

hídrico receptor de efluentes ruim/péssima. Enquanto que seriam gastos em 

média R$59.000,00/Kg DBO para remoção de cerca de 15.000 Kg DBO/dia no 

grupo de 14 municípios menos prioritários, sendo quatro localizados em trechos 

de rio com capacidade de diluição do principal corpo hídrico receptor de efluentes 

ruim/péssima.  

 Os encaminhamentos constam também na tabela 5, de acordo com a 

situação do município em relação à priorização e à avaliação da existência de 

prestador de serviço de esgotamento sanitário ou concessão. 

 

Cenário III – Priorização dos municípios que possuem prestador de serviço de 

esgotamento sanitário. 

Neste cenário, tem-se a priorização de 16 municípios que possuem SAAE 

– Serviço Autônomo de Água e Esgoto, similar, ou concessão do serviço de 

esgotamento sanitário, conforme disposto na tabela 6, sendo que os municípios 

mais populosos ficam no grupo de maior prioridade, por serem geralmente os 

mais estruturados.  

 Seriam gastos em média R$33.000,00/Kg DBO para remoção de cerca 

de 23.000 Kg DBO/dia neste grupo prioritário de 16 municípios, dos quais cinco 

encontram-se em trechos de rio com capacidade de diluição do principal corpo 

hídrico receptor de efluentes ruim/péssima. Enquanto que seriam gastos em 

média R$17.000,00/Kg DBO para remoção de cerca de 8.000 Kg DBO/dia no 

grupo de 13 municípios menos prioritários, em sua maioria localizados em 

trechos de rio com capacidade de diluição do principal corpo hídrico receptor de 

efluentes ótima/boa/regular.  

 Os encaminhamentos constam também na tabela 6, de acordo com a 

situação do município em relação à priorização, que coincide com a avaliação 

da existência de prestador de serviço de esgotamento sanitário ou concessão. 

 

Cenário IV – Combinação dos seguintes critérios para priorização: carga a ser 

removida para adequação esgotamento sanitário e capacidade de diluição do 

principal corpo hídrico receptor de efluentes. 

Neste cenário, tem-se a priorização de 12 municípios, que possuem carga 

a ser removida para adequação esgotamento sanitário maior que 1000 Kg 
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DBO/dia e/ou capacidade de diluição do principal corpo hídrico ruim/péssima, 

conforme disposto na tabela 7, sendo que os municípios mais populosos ficam 

no grupo de maior prioridade.  

 Seriam gastos em média R$30.000,00/Kg DBO para remoção de cerca 

de 25.000 Kg DBO/dia neste grupo prioritário de 12 municípios, contemplando 

todos os seismunicípios que encontram-se em trechos de rio com capacidade de 

diluição do principal corpo hídrico receptor de efluentes ruim/péssima. Enquanto 

que seriam gastos em média R$24.000,00/Kg DBO para remoção de cerca de 

6.000 Kg DBO/dia no grupo de 17 municípios menos prioritários, localizados em 

trechos de rio com capacidade de diluição do principal corpo hídrico receptor de 

efluentes ótima/boa/regular.  

 Os encaminhamentos constam também na tabela 7, de acordo com a 

situação do município em relação à priorização e à existência de prestador de 

serviço de esgotamento sanitário ou concessão. 
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Tabela 4. Cenário I - Priorização dos municípios com maior carga de DBO a ser removida – dados e encaminhamentos sugeridos. 

Município UF 
Sigla do 

Prestador 

Capacidade de 
diluição do principal 

corpo hídrico 
receptor de 

efluentes 

Município 
possui SAAE ou 
concessão do 
esgotamento 

sanitário? 

Necessidade de 
Remoção de DBO para 

compatibilizar à 
disponibilidade hídrica 

Carga a ser 
removida para 

adequação 
esgotamento 

sanitário                    
(Kg DBO/dia) 

Investimento 
para 

remoção 
R$/Kg DBO 

Encaminhamentos sugeridos 

São José dos Campos SP SABESP Ótima/Boa/Regular 

Sim 

Acima de 80% 4.887,90 40.212,96 

autuação pela ANA - implantar ou 
adequar tratamento de esgoto 

(revogar outorga caso pertinente); no 
caso de Resende e Campos dos 

Goytacazes deve-se avaliar solução 
conjunta, conforme preconizado na 

Resolução ANA 2079/2017 

Cataguases MG COPASA Ótima/Boa/Regular Acima de 80% 3.405,10 13.685,64 

Cruzeiro SP SAAE Ótima/Boa/Regular Acima de 80% 3.275,30 16.929,20 

Jacareí SP SAAE Ruim/Péssima Acima de 80% 3.145,60 23.345,86 

Três Rios RJ SAAETRI Ótima/Boa/Regular Entre 60 e 80% 1.931,80 12.215,48 

Resende RJ 
AAN 

(SAAB) Ruim/Péssima 
solução complementar 

1.860,30 30.953,13 

Campos dos Goytacazes* RJ AP (SAAB) Ruim/Péssima solução complementar 1.554,50 129.009,67 

Aparecida SP SAAE Ótima/Boa/Regular Entre 60 e 80% 522,60 24.502,61 

Pindamonhangaba SP SABESP Ruim/Péssima Acima de 80% 503,90 64.441,52 

Barra do Piraí RJ PM Ótima/Boa/Regular 

Não 

Acima de 80% 2.614,30 13.572,80 
articulação com os órgãos 

competentes para que seja promovida 
estruturação do setor de esgotamento 

sanitário ou concessão do serviço 

Santo Antônio de Pádua RJ PM Ótima/Boa/Regular Entre 60 e 80% 1.022,00 10.011,73 

Itaocara RJ PM Ótima/Boa/Regular Acima de 80% 792,00 8.644,93 

Itatiaia RJ PM Ótima/Boa/Regular Entre 60 e 80% 717,20 25.877,02 

Rio Claro RJ PM Ruim/Péssima Acima de 80% 699,80 20.003,41 

            26.932,30 29.116,16   

Piraí RJ CEDAE Ruim/Péssima 

Sim 

Entre 60 e 80% 447,70 9.334,52 
autuação pela ANA - implantar ou 

adequar tratamento de esgoto 
(revogar outorga caso pertinente), 

após grupo de maior prioridade estar 
adequado; no caso de Laje de Muriaé e 

Queluz SP SABESP Ótima/Boa/Regular Entre 60 e 80% 376,80 20.031,70 

Lavrinhas SP SABESP Ótima/Boa/Regular Acima de 80% 285,50 20.784,35 

Italva RJ CEDAE Ótima/Boa/Regular Entre 60 e 80% 217,00 29.986,68 

Laje do Muriaé RJ CEDAE Ótima/Boa/Regular Entre 60 e 80% 177,30 17.004,14 
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Tremembé SP SABESP Ótima/Boa/Regular Acima de 80% 140,90 121.528,67 Lavrinhas deve-se considerar que não 
possuem outorga Cachoeira Paulista SP SABESP Ótima/Boa/Regular Entre 60 e 80% 138,80 21.674,97 

Potim SP PM Ótima/Boa/Regular 

Não 

Entre 60 e 80% 418,70 27.821,12 

articulação com os órgãos 
competentes para que seja promovida 
estruturação do setor de esgotamento 

sanitário ou concessão do serviço, 
após grupo de maior prioridade estar 

adequado 

Astolfo Dutra MG PM Ótima/Boa/Regular Entre 60 e 80% 395,10 32.116,55 

Comendador Levy 
Gasparian 

RJ PM Ótima/Boa/Regular Acima de 80% 
362,30 10.193,39 

Cambuci RJ PM Ótima/Boa/Regular Entre 60 e 80% 354,70 20.623,96 

Aperibé RJ PM Ótima/Boa/Regular Entre 60 e 80% 305,80 24.732,46 

Cardoso Moreira RJ PM Ótima/Boa/Regular Entre 60 e 80% 253,00 29.900,15 

Dona Eusébia MG PM Ótima/Boa/Regular Entre 60 e 80% 174,80 23.328,78 

Patrocínio do Muriaé MG PM Ótima/Boa/Regular Entre 60 e 80% 136,50 21.709,96 

      4.184,90 25.049,66  

*alterado dado do Atlas relativo à capacidade de diluição do principal corpo hídrico receptor de efluentes, pois como município necessita de solução complementar para adequar seu 
lançamento, pode-se concluir que se localiza em trecho de qualidade comprometida 

Atlas Esgotos 2017, dados de 2013       

Atlas Esgotos2017 , projeção 2035       

Dados calculados, concluídos pela autora       

Municípios com maior prioridade       

Municípios com menor prioridade       
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Tabela 5. Cenário II - Priorização dos municípios cujo custo de remoção é menor, em R$/Kg DBO – dados e encaminhamentos sugeridos. 

Município UF 
Sigla do 

Prestador 

Capacidade de 
diluição do principal 

corpo hídrico 
receptor de 

efluentes 

Município 
possui SAAE ou 
concessão do 
esgotamento 

sanitário? 

Necessidade de 
Remoção de DBO para 

compatibilizar à 
disponibilidade hídrica 

Carga a ser 
removida para 

adequação 
esgotamento 

sanitário     (Kg 
DBO/dia) 

Investimento 
para 

remoção 
R$/Kg DBO 

Encaminhamentos sugeridos 

Piraí RJ CEDAE Ruim/Péssima 

Sim 

Entre 60 e 80% 447,70 9.334,52 

autuação pela ANA - implantar ou 
adequar tratamento de esgoto 

(revogar outorga caso pertinente); no 
caso de Laje de Muriaé e Lavrinhas 

deve-se considerar que não possuem 
outorga 

Três Rios RJ SAAETRI Ótima/Boa/Regular Entre 60 e 80% 1.931,80 12.215,48 

Cataguases MG COPASA Ótima/Boa/Regular Acima de 80% 3.405,10 13.685,64 

Cruzeiro SP SAAE Ótima/Boa/Regular Acima de 80% 3.275,30 16.929,20 

Laje do Muriaé RJ CEDAE Ótima/Boa/Regular Entre 60 e 80% 177,30 17.004,14 

Queluz SP SABESP Ótima/Boa/Regular Entre 60 e 80% 376,80 20.031,70 

Lavrinhas SP SABESP Ótima/Boa/Regular Acima de 80% 285,50 20.784,35 

Cachoeira Paulista SP SABESP Ótima/Boa/Regular Entre 60 e 80% 138,80 21.674,97 

Itaocara RJ PM Ótima/Boa/Regular 

Não 

Acima de 80% 792,00 8.644,93 

articulação com os órgãos 
competentes para que seja promovida 
estruturação do setor de esgotamento 

sanitário ou concessão do serviço 

Santo Antônio de Pádua RJ PM Ótima/Boa/Regular Entre 60 e 80% 1.022,00 10.011,73 

Comendador Levy 
Gasparian 

RJ PM Ótima/Boa/Regular Acima de 80% 
362,30 10.193,39 

Barra do Piraí RJ PM Ótima/Boa/Regular Acima de 80% 2.614,30 13.572,80 

Rio Claro RJ PM Ruim/Péssima Acima de 80% 699,80 20.003,41 

Cambuci RJ PM Ótima/Boa/Regular Entre 60 e 80% 354,70 20.623,96 

Patrocínio do Muriaé MG PM Ótima/Boa/Regular Entre 60 e 80% 136,50 21.709,96 

            16.019,90 14.348,63   

Jacareí SP SAAE Ruim/Péssima 

Sim 

Acima de 80% 3.145,60 23.345,86 
autuação pela ANA - implantar ou 

adequar tratamento de esgoto 
(revogar outorga caso pertinente), 

após grupo de maior prioridade estar 
adequado; no caso de Resende e 

Aparecida SP SAAE Ótima/Boa/Regular Entre 60 e 80% 522,60 24.502,61 

Italva RJ CEDAE Ótima/Boa/Regular Entre 60 e 80% 217,00 29.986,68 

Resende RJ 
AAN 

(SAAB) Ruim/Péssima 
solução complementar 

1.860,30 30.953,13 
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São José dos Campos SP SABESP Ótima/Boa/Regular Acima de 80% 4.887,90 40.212,96 Campos dos Goytacazes deve-se 
avaliar solução conjunta, conforme 

preconizado na Resolução ANA 
2079/2017 

Pindamonhangaba SP SABESP Ruim/Péssima Acima de 80% 503,90 64.441,52 

Tremembé SP SABESP Ótima/Boa/Regular Acima de 80% 140,90 121.528,67 

Campos dos Goytacazes* RJ AP (SAAB) Ruim/Péssima solução complementar 1.554,50 129.009,67 

Dona Eusébia MG PM Ótima/Boa/Regular 

Não 

Entre 60 e 80% 174,80 23.328,78 
articulação com os órgãos 

competentes para que seja promovida 
estruturação do setor de esgotamento 

sanitário ou concessão do serviço, 
após grupo de maior prioridade estar 

adequado 

Aperibé RJ PM Ótima/Boa/Regular Entre 60 e 80% 305,80 24.732,46 

Itatiaia RJ PM Ótima/Boa/Regular Entre 60 e 80% 717,20 25.877,02 

Potim SP PM Ótima/Boa/Regular Entre 60 e 80% 418,70 27.821,12 

Cardoso Moreira RJ PM Ótima/Boa/Regular Entre 60 e 80% 253,00 29.900,15 

Astolfo Dutra MG PM Ótima/Boa/Regular Entre 60 e 80% 395,10 32.116,55 

      15.097,30 58.885,34  

*alterado dado do Atlas relativo à capacidade de diluição do principal corpo hídrico receptor de efluentes, pois como município necessita de solução complementar para adequar seu 
lançamento, pode-se concluir que se localiza em trecho de qualidade comprometida 

Atlas Esgotos 2017, dados de 2013       

Atlas Esgotos2017 , projeção 2035       

Dados calculados, concluídos pela autora       

Municípios com maior prioridade       

Municípios com menor prioridade       
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Tabela 6. Cenário III - Priorização dos municípios que possuem prestador de serviço de esgotamento sanitário – dados e encaminhamentos sugeridos. 

Município UF 
Sigla do 

Prestador 

Capacidade de 
diluição do principal 

corpo hídrico 
receptor de 

efluentes 

Município 
possui SAAE ou 
concessão do 
esgotamento 

sanitário? 

Necessidade de 
Remoção de DBO para 

compatibilizar à 
disponibilidade hídrica 

Carga a ser 
removida para 

adequação 
esgotamento 

sanitário     (Kg 
DBO/dia) 

Investimento 
para 

remoção 
R$/Kg DBO 

Encaminhamentos sugeridos 

Piraí RJ CEDAE Ruim/Péssima 

sim 

Entre 60 e 80% 447,70 9.334,52 

autuação pela ANA - implantar ou 
adequar tratamento de esgoto 

(revogar outorga caso pertinente); no 
caso de Resende e Campos dos 

Goytacazes deve-se avaliar solução 
complementar; no caso de Laje de 

Muriaé e Lavrinhas deve-se considerar 
que não possuem outorga 

Três Rios RJ SAAETRI Ótima/Boa/Regular Entre 60 e 80% 1.931,80 12.215,48 

Cataguases MG COPASA Ótima/Boa/Regular Acima de 80% 3.405,10 13.685,64 

Cruzeiro SP SAAE Ótima/Boa/Regular Acima de 80% 3.275,30 16.929,20 

Laje do Muriaé RJ CEDAE Ótima/Boa/Regular Entre 60 e 80% 177,30 17.004,14 

Queluz SP SABESP Ótima/Boa/Regular Entre 60 e 80% 376,80 20.031,70 

Lavrinhas SP SABESP Ótima/Boa/Regular Acima de 80% 285,50 20.784,35 

Cachoeira Paulista SP SABESP Ótima/Boa/Regular Entre 60 e 80% 138,80 21.674,97 

Jacareí SP SAAE Ruim/Péssima Acima de 80% 3.145,60 23.345,86 

Aparecida SP SAAE Ótima/Boa/Regular Entre 60 e 80% 522,60 24.502,61 

Italva RJ CEDAE Ótima/Boa/Regular Entre 60 e 80% 217,00 29.986,68 

Resende RJ 
AAN 

(SAAB) Ruim/Péssima 
solução complementar 

1.860,30 30.953,13 

São José dos Campos SP SABESP Ótima/Boa/Regular Acima de 80% 4.887,90 40.212,96 

Pindamonhangaba SP SABESP Ruim/Péssima Acima de 80% 503,90 64.441,52 

Tremembé SP SABESP Ótima/Boa/Regular Acima de 80% 140,90 121.528,67 

Campos dos Goytacazes* RJ AP (SAAB) Ruim/Péssima solução complementar 1.554,50 129.009,67 

            22.871,00 32.633,48   

Itaocara RJ PM Ótima/Boa/Regular 

não 

Acima de 80% 792,00 8.644,93 articulação com os órgãos 
competentes para que seja promovida 
estruturação do setor de esgotamento 

sanitário ou concessão do serviço 

Santo Antônio de Pádua RJ PM Ótima/Boa/Regular Entre 60 e 80% 1.022,00 10.011,73 

Comendador Levy 
Gasparian 

RJ PM Ótima/Boa/Regular Acima de 80% 
362,30 10.193,39 
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Barra do Piraí RJ PM Ótima/Boa/Regular Acima de 80% 2.614,30 13.572,80 

Rio Claro RJ PM Ruim/Péssima Acima de 80% 699,80 20.003,41 

Cambuci RJ PM Ótima/Boa/Regular Entre 60 e 80% 354,70 20.623,96 

Patrocínio do Muriaé MG PM Ótima/Boa/Regular Entre 60 e 80% 136,50 21.709,96 

Dona Eusébia MG PM Ótima/Boa/Regular Entre 60 e 80% 174,80 23.328,78 

Aperibé RJ PM Ótima/Boa/Regular Entre 60 e 80% 305,80 24.732,46 

Itatiaia RJ PM Ótima/Boa/Regular Entre 60 e 80% 717,20 25.877,02 

Potim SP PM Ótima/Boa/Regular Entre 60 e 80% 418,70 27.821,12 

Cardoso Moreira RJ PM Ótima/Boa/Regular Entre 60 e 80% 253,00 29.900,15 

Astolfo Dutra MG PM Ótima/Boa/Regular Entre 60 e 80% 395,10 32.116,55 

      8.246,20 17.297,07  

*alterado dado do Atlas relativo à capacidade de diluição do principal corpo hídrico receptor de efluentes, pois como município necessita de solução complementar para adequar seu 
lançamento, pode-se concluir que se localiza em trecho de qualidade comprometida 

Atlas Esgotos 2017, dados de 2013       

Atlas Esgotos2017 , projeção 2035       

Dados calculados, concluídos pela autora       

Municípios com maior prioridade       

Municípios com menor prioridade       
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Tabela 7. Cenário IV - Combinação dos seguintes critérios para priorização: carga a ser removida para adequação esgotamento sanitário e capacidade de 

diluição do principal corpo hídrico receptor de efluentes – dados e encaminhamentos sugeridos 

Município UF 
Sigla do 

Prestador 

Capacidade de 
diluição do principal 

corpo hídrico 
receptor de 

efluentes 

Município 
possui SAAE ou 
concessão do 
esgotamento 

sanitário? 

Necessidade de 
Remoção de DBO para 

compatibilizar à 
disponibilidade hídrica 

Carga a ser 
removida para 

adequação 
esgotamento 

sanitário     (Kg 
DBO/dia) 

Investimento 
para 

remoção 
R$/Kg DBO 

Encaminhamentos sugeridos 

São José dos Campos SP SABESP Ótima/Boa/Regular 

sim 

Acima de 80% 4.887,90 40.212,96 

autuação pela ANA - implantar ou 
adequar tratamento de esgoto 

(revogar outorga caso pertinente); no 
caso de Resende e Campos dos 

Goytacazes deve-se avaliar solução 
conjunta, conforme preconizado na 

Resolução ANA 2079/2017 

Cataguases MG COPASA Ótima/Boa/Regular Acima de 80% 3.405,10 13.685,64 

Cruzeiro SP SAAE Ótima/Boa/Regular Acima de 80% 3.275,30 16.929,20 

Jacareí SP SAAE Ruim/Péssima Acima de 80% 3.145,60 23.345,86 

Três Rios RJ SAAETRI Ótima/Boa/Regular Entre 60 e 80% 1.931,80 12.215,48 

Resende RJ 
AAN 

(SAAB) Ruim/Péssima 
solução complementar 

1.860,30 30.953,13 

Campos dos Goytacazes* RJ AP (SAAB) Ruim/Péssima solução complementar 1.554,50 129.009,67 

Pindamonhangaba SP SABESP Ruim/Péssima Acima de 80% 503,90 64.441,52 

Piraí RJ CEDAE Ruim/Péssima Entre 60 e 80% 447,70 9.334,52 

Barra do Piraí RJ PM Ótima/Boa/Regular 

não 

Acima de 80% 2.614,30 13.572,80 articulação com os órgãos 
competentes para que seja promovida 
estruturação do setor de esgotamento 

sanitário ou concessão do serviço 

Santo Antônio de Pádua RJ PM Ótima/Boa/Regular Entre 60 e 80% 1.022,00 10.011,73 

Rio Claro RJ PM Ruim/Péssima Acima de 80% 699,80 20.003,41 

            25.348,20 29.593,16   

Aparecida SP SAAE Ótima/Boa/Regular 

sim 

Entre 60 e 80% 522,60 24.502,61 autuação pela ANA - implantar ou 
adequar tratamento de esgoto 

(revogar outorga caso pertinente), 
após grupo de maior prioridade estar 

adequado; no caso de Laje de Muriaé e 
Lavrinhas deve-se considerar que não 

possuem outorga 

Queluz SP SABESP Ótima/Boa/Regular Entre 60 e 80% 376,80 20.031,70 

Lavrinhas SP SABESP Ótima/Boa/Regular Acima de 80% 285,50 20.784,35 

Italva RJ CEDAE Ótima/Boa/Regular Entre 60 e 80% 217,00 29.986,68 

Laje do Muriaé RJ CEDAE Ótima/Boa/Regular Entre 60 e 80% 177,30 17.004,14 

Tremembé SP SABESP Ótima/Boa/Regular Acima de 80% 140,90 121.528,67 
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Cachoeira Paulista SP SABESP Ótima/Boa/Regular Entre 60 e 80% 138,80 21.674,97 

Itaocara RJ PM Ótima/Boa/Regular 

não 

Acima de 80% 792,00 8.644,93 

articulação com os órgãos 
competentes para que seja promovida 
estruturação do setor de esgotamento 

sanitário ou concessão do serviço, 
após grupo de maior prioridade estar 

adequado 

Itatiaia RJ PM Ótima/Boa/Regular Entre 60 e 80% 717,20 25.877,02 

Potim SP PM Ótima/Boa/Regular Entre 60 e 80% 418,70 27.821,12 

Astolfo Dutra MG PM Ótima/Boa/Regular Entre 60 e 80% 395,10 32.116,55 

Comendador Levy 
Gasparian 

RJ PM Ótima/Boa/Regular Acima de 80% 
362,30 10.193,39 

Cambuci RJ PM Ótima/Boa/Regular Entre 60 e 80% 354,70 20.623,96 

Aperibé RJ PM Ótima/Boa/Regular Entre 60 e 80% 305,80 24.732,46 

Cardoso Moreira RJ PM Ótima/Boa/Regular Entre 60 e 80% 253,00 29.900,15 

Dona Eusébia MG PM Ótima/Boa/Regular Entre 60 e 80% 174,80 23.328,78 

Patrocínio do Muriaé MG PM Ótima/Boa/Regular Entre 60 e 80% 136,50 21.709,96 

      5.769,00 24.070,39  

*alterado dado do Atlas relativo à capacidade de diluição do principal corpo hídrico receptor de efluentes, pois como município necessita de solução complementar para adequar seu 
lançamento, pode-se concluir que se localiza em trecho de qualidade comprometida 

Atlas Esgotos 2017, dados de 2013       

Atlas Esgotos2017 , projeção 2035       

Dados calculados, concluídos pela autora       

Municípios com maior prioridade       

Municípios com menor prioridade       
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Em relação aos investimentos e ao retorno relativo à quantidade de DBO 

removida na bacia hidrográfica, na tabela 8 segue uma comparação simples 

entre os cenários, considerando investimento médio, em reais por Kg de DBO 

removido, e quantidade de carga orgânica removida em cada cenário, em Kg 

DBO por dia. 
 

Tabela 8. Comparação de diferentes cenários nos grupos prioritários. 

Cenário 

Investimento 

R$/Kg DBO 

médio 

Remoção 

DBO 

Kg/dia 

Quantidade 

municípios 

atendidos 

 

População 

atendida 

Municípios 

atendidos com 

capacidade 

diluição 

ruim/péssima 

I 29.116,00 26.932 14 2.022.956 5 

II 14.348,00 16.019 15 474.337 2 

III 32.633,00 22.871 16 1.957.666 5 

IV 29.593,00 25.348 12 1.962.910 6 

 

Nesta avaliação pode-se concluir que os cenários mais favoráveis para 

priorização em um primeiro momento seriam I e IV, que resultam na maior 

remoção de DBO, com investimento similar. A diferença é que o cenário IV 

prioriza também a questão do trecho de rio em que se localiza o município, 

visando atender àqueles cuja qualidade de água está mais comprometida. 

Sendo assim, na avaliação desta autora, o cenário IV, apesar de atender menos 

municípios, parece ser o mais promissor avaliado a partir de critérios técnicos de 

qualidade de água. Pode-se observar que, com exceção do cenário II, os 

cenários são similares em relação à população atendida, apesar de variar a 

quantidade de municípios. 

 Outra maneira de se comprar os quatro cenários é por meio da relação 

investimento acumulado por carga total removida acumulada (figura 10), 

considerando os municípios prioritários em cada cenário.  
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Figura 10. Comparação entre os quatro cenários, usando dados acumulados de remoção de 

carga de DBO e de investimento dos municípios prioritários. 

 

Nesta avaliação, do ponto de vista econômico, a política ótima de 

investimento seria priorizar o menor custo por DBO removida, que seria cenário 

II, curva em vermelho. Para removermos as maiores carga primeiro (cenário I, 

em azul), o custo seria maior no início, e assim se desviaria da política ótima do 

ponto de vista econômico. Em relação ao cenário III, em verde, este também é 

interessante pois, apesar de se deslocar da curva econômica ótima, seriam 

priorizados os municípios mais estruturados, que podem investir mais nos 

sistemas, desonerando os recursos públicos. Por último temos o cenário IV, em 

roxo - se forem priorizados os rios com menor capacidade de diluição e aqueles 

municípios que produzem maior carga de DBO, teremos o maior desvio em 

relação à política econômica ótima, levando a grandes investimentos para 

remoção de menos carga orgânica, comparado aos demais cenários, mas 

estaremos considerando mais as condições dos corpos hídricos receptores e os 

impactos dos lançamentos. 

 Também podemos fazer uma análise conjunta avaliando a frequência que 

os municípios aparecem nos cenários, conforme tabela 9. 
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Tabela 9. Avaliação da frequência de repetição dos municípios nos cenários. 

Município UF Cenários 
Quantidade 

cenários 

Cataguases MG I, II, III, IV 4 

Cruzeiro SP I, II, III, IV 4 

Três Rios RJ I, II, III, IV 4 

Barra do Piraí RJ I, II, IV 3 

Campos dos Goytacazes RJ I, III, IV 3 

Jacareí SP I, III, IV 3 

Pindamonhangaba SP I, III, IV 3 

Piraí RJ II, III, IV 3 

Resende RJ I, III, IV 3 

Rio Claro RJ I, II, IV 3 

Santo Antônio de Pádua RJ I, II, IV 3 

São José dos Campos SP I, III, IV 3 

Aparecida SP I, III 2 

Cachoeira Paulista SP II, III 2 

Itaocara RJ I, II 2 

Laje do Muriaé RJ II, III 2 

Lavrinhas SP II, III 2 

Queluz SP II, III 2 

Cambuci RJ II 1 

Comendador Levy Gasparian RJ II 1 

Italva RJ III 1 

Itatiaia RJ I 1 

Patrocínio do Muriaé MG II 1 

Tremembé SP III 1 

Aperibé RJ ... 0 

Astolfo Dutra MG ... 0 

Cardoso Moreira RJ ... 0 

Dona Eusébia MG ... 0 

Potim SP ... 0 

 

Dos 29 municípios avaliados para priorização, 24 ocupam os grupos 

prioritários nos diversos cenários, sendo que três aparecem em todos os quatro 

cenários, nove aparecem em três cenários, seis aparecerem em dois cenários e 

outros seis aparecem em apenas um cenário. A partir dessa avaliação, devem 

ter prioridade os municípios Três Rios, Cruzeiro e Cataguases, que aparecem 

em todos cenários, e secundariamente Barra do Piraí, Campos dos Goytacazes, 

Jacareí, Pindamonhangaba, Piraí, Resende, Rio Claro, Santo Antônio de Pádua 

e São José dos Campos, por estarem em três dos quatro cenários. Interessante 

notar que são os mesmos municípios que constam no Cenário IV. 
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Recursos Necessários 

 

Apesar de a cobrança estar bem instituída na bacia, com abrangência 

adequada e baixa inadimplência, o montante arrecadado pela cobrança pelo uso 

de recursos hídricos é ínfimo perto das quantias necessárias para implantação 

de sistemas de coleta e tratamento de esgotos nos municípios. Conforme citado 

no Relatório da agência da bacia sobre cobrança pelo uso de recursos hídricos 

(AGEVAP, 2012), “não se pode depositar sobre a cobrança pelo uso de recursos 

hídricos, por si só, toda a responsabilidade pela recuperação dos cursos d’água. 

É fundamental a articulação entre diferentes atores e alavancagem de outras 

fontes de recursos. Assim, os escassos recursos arrecadados com a cobrança 

devem ser utilizados para preparar a bacia para aproveitar as oportunidades de 

investimentos de outras fontes de recursos.” Destarte, destaca-se a 

potencialidade de usar esses recursos financeiros arrecadados com a cobrança 

pelo uso de recursos hídricos como contrapartida para pleitear recursos 

estaduais e federais, por meio de programas já existentes de promoção da 

universalização do saneamento, no Ministério das Cidades e FUNASA. 

Outro desafio é manutenção da arrecadação dos usuários outorgados, já 

que os usuários numa bacia hidrográfica são dinâmicos e, por isso, é necessária 

contínua atualização do cadastro e das outorgas emitidas, além de penalização 

de usuários inadimplentes. Nesse contexto, vale citar que atualmente são cerca 

de 370 usuários regularizados, sendo que sobre a maior parte incide a cobrança 

pelo uso de recursos hídricos – dependendo do uso este é considerando de 

pequena monta e, portanto, dispensado de outorga e/ou de cobrança.  

A cobrança é importante também para superar a visão de abundância da 

água, que leva ao desperdício. Após análise do período de cobrança entre 2003 

e 2011, foi possível concluir que, apesar de suas limitações, a cobrança pelo uso 

tem contribuído para a melhoria da qualidade da água na bacia (AGEVAP, 2012). 

Ainda segundo a AGEVAP (2012): o número de usuários pagantes pelo uso de 

recursos hídricos de domínio da união na Bacia do Paraíba do Sul atingiu cerca 

de 300 até 2001, sendo que dos aproximadamente R$ 10 milhões arrecadados 

por ano, 53% eram pagos pelo Setor Saneamento e 43% pelo Setor Industrial - 

a transposição para o rio Guandu era de cerca de R$ 3,4 milhões anuais; como 

apenas 25% dos usuários contribuem com 95% da cobrança, é relativamente 

fácil fazer a gestão da cobrança e aplicar as penalidades aos inadimplentes, que 

são raros.  

Existe ainda dificuldade de implementação de cobrança pelos estados em 

rios de domínio estadual, nos mesmos moldes da cobrança implementada nos 

rios de domínio federal – isso causa perda de arrecadação potencial e assimetria 

na gestão da bacia hidrográfica, ou seja, afluentes têm regras diferentes que os 

rios maiores, geralmente federais. 

Assim, os recursos financeiros para elaboração de projetos e para 

implantação das obras necessárias devem ser provenientes principalmente de 

órgãos federais, podendo haver investimentos dos próprios municípios, 
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concessionárias e do Comitê, enquanto que a manutenção dos sistemas deve 

ser viabilizada com recursos da cobrança de tarifa junto à população beneficiada. 

No escopo da indução de implantação de tratamento de esgotos, cabe 

citar dois programas interessantes que vem sendo desenvolvidos e poderiam ter 

abrangência ampliada, dente outros: 

- PRODES - Programa Despoluição de Bacias Hidrográficas, da Agência 

Nacional de Águas, que consiste na concessão de recursos financeiros pela 

União aos prestadores de serviço de esgotamento sanitário, porém sem 

financiamento de obras ou equipamentos, ou seja, o pagamento é feito pelo 

esgoto efetivamente tratado. No período de 2001 até 2011 foram contratadas 55 

ETEs, envolvendo um valor total dos contratos de R$ 200,18 milhões, mas que 

tiveram investimentos para implantação por parte dos prestadores de serviços 

de 720 milhões1. 

- PROTATAR -Programa de Tratamento de Águas Residuárias, do Comitê de 

Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - visa financiamento de sistemas de 

esgotamento sanitário, por meio da seleção de projetos2. 

No entanto, deve-se considerar que estes programas selecionam 

municípios a partir dos seus projetos de esgotamento sanitário e que deve haver 

investimentos por parte do prestador do serviço de esgotamento sanitário, ou 

seja, são direcionados a municípios institucionalizados, bem estruturados. 

Ademais, não consideram a localização do município, o comprometimento 

hídrico do trecho de rio onde ocorre o lançamento de efluentes, ou seja, não 

existe critério de seleção relacionado ao impacto que o lançamento de efluentes 

do município causa na qualidade das águas da bacia hidrográfica. 

 

  

                                                           
1 http://www.ana.gov.br/prodes/ 
2 http://www.ceivap.org.br/edital-004-2017.php 

http://www.ana.gov.br/prodes/
http://www.ceivap.org.br/edital-004-2017.php
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Viabilidade 

 

A viabilidade técnica da implantação dos sistemas de esgotamento 

sanitário depende das condições e necessidades de tratamento de cada 

município, enquanto que as viabilidades econômica e financeira dependem da 

capacidade de financiamento, além da implementação de tarifa junto à 

população para viabilizar a manutenção do serviço. Na fase de implementação 

do sistema de esgotamento sanitário, deve ser definido quem será o operador 

do serviço - se a Prefeitura já institucionalizada, por meio de departamento 

específico, ou se o serviço será concedido a concessionária estadual ou outro 

prestador. 

Além das questões técnicas relativas à implantação de sistemas de 

esgotamento sanitário, há de se considerar os entraves políticos e financeiros, 

pois a maioria dos municípios não possui capacidade institucional e financeira 

para implantar o sistema de esgotamento sanitário. Ademais, os governos 

municipais tendem a priorizar investimentos mais visíveis à população, como 

ampliação do atendimento com água tratada, hospitais, escolas, etc. e não 

querem ter o ônus impopular de instituir novas tarifas, por vezes imprescindíveis 

para implantação e/ou manutenção do esgotamento sanitário. 
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Acompanhamento e Avaliação 
 

A aplicação e o acompanhamento do presente projeto devem ser feitos 

pela ANA, por meio do estabelecimento de documentos que firmem os 

compromissos articulados com os demais órgãos envolvidos. Nestes 

documentos, deverão estar previstos metas e prazos a serem acompanhados.  

A avaliação deve ser feita a longo prazo, por meio do levantamento de 

quantidade de esgoto coletada e tratada em cada município e, deforma mais 

abrangente, por meio do acompanhamento da melhoria da qualidade da água 

nos rios. Neste contexto, cabe salientar que já existem programas de 

monitoramento de qualidade de água, realizado pelos órgãos estaduais 

competentes: Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM; Instituto Estadual 

de Meio Ambiente do Rio de Janeiro – INEA e Companhia de Tecnologia de 

Saneamento Ambiental de São Paulo – CETESB (GONÇALVES et al., 2015). 

Este monitoramento foi intensificado em pontos mais críticos, após a crise hídrica 

de 2015 – a disposição destes pontos pode ser vista na figura 11. 

 

 
Figura 11 – Pontos de monitoramento intensificado de qualidade da água na bacia hidrográfica 

do rio Paraíba do Sul (Fonte: apresentação ANA em reunião, 2015). 

 

Em relação ao monitoramento dos usos dos recursos hídricos federais, 

cabe citar que existe a DAURH – Declaração Anual de Uso de Recursos Hídricos 

em bacias hidrográficas do país que são consideradas críticas em relação à 
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quantidade e/ou qualidade de água, como é o caso da bacia do rio Paraíba do 

Sul. 

“Para fins de monitoramento, foi estabelecido, por intermédio da 

Resolução da ANA nº 603/2015, o envio dos valores de volumes de água 

medidos em pontos de interferência outorgados em corpos d'água de domínio 

da União, [...] por meio da Declaração Anual de Usos de Recursos Hídricos 

(DAURH), que deve ser enviada obrigatoriamente à Agência Nacional de Águas 

(ANA) até o dia 31 de janeiro de cada ano (com as informações coletadas 

durante todos os meses do ano anterior).[...] é exigida a todos os usuários 

localizados em corpos hídricos ou trechos de rios selecionados conforme 

critérios estabelecidos na Resolução da ANA e nas regulamentações 

específicas.” (ANA, DAURH) 

No entanto, atualmente a DAURH trata apenas de dados de vazão de 

captação e de vazão de lançamento, devendo portanto ser revista na bacia em 

questão para englobar também dados de qualidade do efluente tratado, 

principalmente DBO. Assim, os usuários que têm o potencial de maior geração 

de carga orgânica poderiam ser obrigados a monitorar periodicamente 

parâmetros do efluente bruto e tratado, principalmente DBO, por meio de 

análises em laboratórios acreditados, e enviar esses dados à ANA anualmente, 

junto com os dados de vazão de lançamento. 
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Considerações Finais 

 

Conclui-se que a bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul possui um 

arcabouço legal bem implementado e que os principais instrumentos de gestão 

previstos na PNRH estão consolidados, sendo pioneira em diversas questões, 

como instituição de Comitê de Bacia, Agência de Bacia e operacionalização da 

cobrança pelo uso de recursos hídricos. No entanto, esses instrumentos de 

gestão não têm tido papel significativo na implantação de soluções relacionadas 

à melhoria de qualidade de água na bacia. 

Assim, existe o problema crônico de qualidade da água em muitos dos 

rios que compõem a bacia, causado principalmente pelo despejo de esgoto 

doméstico sem tratamento. O grande desafio é gerir os recursos de forma a 

implantar tratamento de esgoto nos municípios, priorizando aqueles localizados 

em trechos de rio mais críticos, onde existe incompatibilidade de usos da água 

e/ou os municípios onde investimetos resultem em maior remoção de carga 

orgânica. Nesse contexto, é importante que haja articulação entre Comitê, 

órgãos estaduais e federais e também é fundamental que os programas de 

financiamento de esgotamento sanitário sejam customizados, de forma a 

priorizar municípios cujo lançamento de efluentes é realizado em trechos de rio 

mais críticos, contemplando também municípios menos estruturados. 

Em relação aos cenários apresentados, resta explanar que são 

exemplificativos, podendo ser feitas outras combinações, e são sugestões de 

alternativas para priorização da alocação de recursos. Também vale ressaltar a 

importância da avaliação dos recursos financeiros sob uma ótica mais 

abrangente, considerando, por exemplo, contrapartidas que municípios mais 

estruturados podem dar e possibilidade de realização de contratações em blocos 

de municípios. Cabe ao órgão gestor avaliar quais as melhores estratégias, as 

articulações necessárias e os recursos disponíveis, porém é imprescindível 

considerar nos encaminhamentos a situação institucional dos municípios. 

Independente da estratégia escolhida, posteriormente devem também ser 

aplicados os critérios no restante dos municípios da bacia hidrográfica, apesar 

de não estarem em trechos críticos.  

Neste contexto de extrapolação dos critérios e encaminhamentos para 

outros municípios, há de se considerar que alguns municípios da bacia 

hidrográfica do rio Paraíba do Sul podem ter problemas relativos ao parâmetro 

Fósforo, conforme apresentado na figura 12, por conta do lançamento de 

efluentes atingir reservatórios na bacia - isso não foi abordado no presente 

trabalho porque não afeta os municípios elencados.  
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Figura 12. Dados de monitoramento de Fósforo nos principais rios da bacia hidrográfica do rio 

Paraíba do Sul (mapa elaborado a partir de dados do Atlas Esgotos – ANA, 2017). 

 

Durante a avaliação dos municípios da bacia do rio Paraíba do Sul e dos 

lançamentos de efluentes, foram identificados municípios cuja carga orgância é 

elevada e localizam-se próximos à trechos críticos de rios de domínio federal. 

No entanto, o lançamento de efluentes ocorre em rios afluentes, de domínio 

estadual.  Assim, estão fora do escopo de atuação direta da Agência Nacional 

de Águas, mas, como contribuem para degradação da bacia como um todo, cabe 

sugestão de articulação com órgãos gestores estaduais de recursos hídricos, 

informando e solicitando priorização na implantação de tratamento desses 

efluentes, de forma a  torná-los compatíveis com a qualidade de água requerida 

nos corpos hídricos. Nas bacias hidrográficas críticas em relação a qualidade de 

água, também podem ser implementadas outras alternativas de gestão, tais 

como: outorga conjunta entre órgão federal e órgãos estaduais;delegação 

reversa (corpos hídricos de domínio estadual passam a ser geridos pelo órgão 

federal); estabelecimento de “pontos de entrega” (ponto de controle da qualidade 

de água que um rio estadual apresenta ao alcançar o corpo hídrico federal).  
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Tabela 10. Municípios cujo lançamento de esgoto doméstico ocorre em afluentes de 

domínio estadual da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul que contribuem para degradação 

de trechos críticos de rios. 

Município Estado Corpo hídrico receptor de efluentes 

Belmiro Braga MG Ribeirão do Divino espírito Santo ou Vargem Grande 

Chiador MG Rio Macuco 

Eugenópolis MG Rio Gavião e Córrego Lambari 

Faria Lemos MG Ribeirão São Mateus 

Itamarati de Minas MG Córrego Caramomos 

Laranjal MG Córrego Patricios, Rib. Boa Vista e Rib. São João 

Leopoldina MG Ribeirão Feijão Cru e Córrego Boa Vista 

Palma MG Córrego Arrozal 

Recreio MG Ribeirão dos Monos 

Santana do Deserto MG Ribeirão Caguincho 

Simão Pereira MG Córrego Cambuni 

Canas SP Ribeirão Canas 

Cantagalo RJ Córrego Lavrinhas 

Roseira RJ Ribeirão Pirapitingui 

 

Outra questão importante para a manutenção da qualidade das águas é 

de cunho ambiental – “o  monitoramento rigoroso das Unidades de Conservação 

- UC’s precisa ocorrer, para que devastação irregular cesse e estas sejam 

verdadeiramente conservadas, contribuindo para a preservação dos recursos 

hídricos” (DEMANBORO, 2015). A principal UC da bacia hidrográfica é a Área 

de Proteção Ambiental Mananciais do Rio Paraíba do Sul - abrange área de 

quase 300 mil ha, foi criada em 1982 e está sob responsabilidade do ICMBio, 

sendo que os objetivos desta UC são proteger os mananciais de abastecimento 

público e a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar 

a sustentabilidade dos recursos naturais (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 

2010). Existem ainda outras UCs menores, federais, estaduais e particulares 

(Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN). No entanto, as UCs ocupam 

área reduzida e apresentam elevado grau de fragmentação e degradação – dos 

cerca de 1,5 milhão há hoje em áreas protegidas, pouco mais de 23% apresenta 

vegetação remanescente - necessitando de ações prioritárias para sua 

conservação e recuperação (AGEVAP, 2007). E ainda considerando a questão 

ambiental, porém em uma escala um pouco maior, para garantir a chuva no 

sudeste é preciso, também, que seja controlado o desmatamento na Amazônia, 

pois há evidências científicas suficientes que atestam o papel que a floresta 

amazônica tem no regime de chuvas nas regiões centro-oeste, sudeste e sul do 

Brasil (TARGA et. al, 2015). 

 

  



 

 

53 
 

Referências 

 

AGEVAP. Agência da Bacia do Rio Paraíba do Sul. Plano de recursos hídricos da bacia 

do rio Paraíba do Sul - resumo: diagnóstico dos recursos hídricos - relatório final – 

PSR-010-R0. Resende: COPPETEC. 2006. 

 

______. Plano de recursos hídricos da bacia do rio Paraíba do Sul – resumo: gestão 

integrada das águas e florestas da bacia do rio Paraíba do Sul relatório final - PSR-

020-R0. Resende: COPPETEC. 2007. 

 

______. Avaliação da implementação da cobrança pelo uso de recursos hídricos de 

domínio da união na bacia hidrográfica do rio Paraíba do sul – 2003 a 2011. Relatório 

Técnico, 2012.  Disponível em: 

<http://www.ceivap.org.br/downloads%202012/relatorio_cobranca_bps.pdf>. Acesso 

em: 20 maio 2018. 

 

AMBROZEVICIUS, Andréa Pimenta; BAETA, Frederico Moyle; GALVÃO, Juliana 

Dias Lopes. Ações Recentes da fiscalização de uso de recursos hídricos realizadas 

pela ANA – Agência Nacional de Águas em decorrência da crise hídrica. In: XXI 

Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos. 8, 2015, ABRH – Associação Brasileira de 

Recursos Hídricos, Brasília/DF. 

 

ANA. Agência Nacional de Águas. Atlas Brasil - abastecimento urbano de água - 

panorama nacional (v. 1). Brasília: Engecorps-Cobrape. 2010. 

 

________. Resolução nº 326, de 23 de julho de 2012. Declara críticos trechos de rios de 

domínio da União na bacia do rio Paraíba do Sul.  

 

_______.  Portaria nº 62, de 02 de janeiro de 2013. Declara de especial interesse para 

a gestão de recursos hídricos, segundo o balanço hídrico quali-quantitativo, os trechos 

identificados em corpos hídricos de domínio da União listados nos Anexos I e II, desta 

Portaria.  

 

______. Conjuntura dos recursos hídricos no Brasil 2014: encarte especial sobre a 

crise hídrica. Brasília: ANA. 31p. 2015.  

 

_______. Resolução nº 603, de 26 de maio de 2015. Define os critérios a serem 

considerados para obrigatoriedade de monitoramento e envio da Declaração de Uso de 

Recursos Hídricos – DAURH em corpos de água de domínio da União. 

 

_____. Atlas Esgotos: Despoluição de Bacias Hidrográficas. Brasília: ANA. 265p. 

2017a. 

 

______. Conjuntura dos recursos hídricos no Brasil 2017: relatório pleno. Brasília: 

ANA. 165p. 2017b.  

 

_______. Resolução nº 1.931, de 30 de outubro de 2017. Dispõe sobre  

a transposição do Reservatório Jaguari para o Sistema Cantareira. 

 

http://www.ceivap.org.br/downloads%202012/relatorio_cobranca_bps.pdf


 

 

54 
 

_______. Resolução nº 2.079, de 04 de dezembro de 2017. Dispõe sobre procedimentos 

para solicitações e critérios de avaliação das outorgas preventivas e direito de uso de 

recursos hídricos. 

 

_______. Estudos auxiliares para a gestão do risco de inundações bacia do rio 

Paraíba. Disponível em: <http://gripbsul.ana.gov.br/Hidrografia.html>. Acesso em: 20 

maio 2018. 

 

_______. Declaração Anual de Uso de Recursos Hídricos - DAURH. Disponível em: 

<http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/gestao-da-agua/outorga-e-fiscalizacao/principais-

servicos/declaracao-anual-de-uso-recursos-hidricos>. Acesso em: 20 maio 2018. 

 

BRASIL. Lei nº 9.433, de 8 de janeiro 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.  

 

______. Decreto Federal nº 6.591, de 1° de outubro de 2008. Altera a denominação do 

Comitê instituído pelo Decreto n o 1.842, de 22 de março de 1996, e acresce parágrafo 

único ao seu art. 1º. 

 

CARVALHO, Giordano Bruno Bontempo; THOMAS, Patrick Tadeu; ALVES, Rodrigo 

Flecha Ferreira. Estimativa do Potencial de arrecadação com a cobrança peo uso de 

recursos hídricos nas bacias hidrográficas dos rios Paraíba do Sul, 

Piracicaba/Capivari/Jundiaí, São Francisco, Doce, Paranaíba e Grande. In: XVIII 

Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos. 19, 2009, ABRH – Associação Brasileira de 

Recursos Hídricos, Campo Grande/MT. 

 

CEIVAP. Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. 

Disponível em: < http://www.ceivap.org.br>. Acesso em: 20 maio 2018. 

 

CNRH. Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Resolução nº 145, de 12 de dezembro 

de 2012. Estabelece diretrizes para a elaboração de Planos de Recursos Hídricos de 

Bacias Hidrográficas e dá outras providencias. Disponível em: 

<http://www.cnrh.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=14>. 

Acesso em: 24 jan. 2018. 

 

COLLISCHONN, Bruno; AMBROZEVICIUS, Andréa Pimenta; SOUZA, Wesley 

Gabrieli; SILVA, Luciano Meneses Cardoso; THOMAS, Patrick Tadeu. Simulação 

quali-quantitativa e uso de instrumentos de comando-e-controle para indução do 

efetivo atendimento ao enquadramento dos corpos d‘água. In: XX Simpósio 

Brasileiro de Recursos Hídricos. 20, 2013, ABRH – Associação Brasileira de Recursos 

Hídricos, Bento Gonçalves/RS. 

 

CONAMA. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução n° 357, de 17 de março 

de 2005.  Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o 

seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de 

efluentes, e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=459>. Acesso em: 20 maio 

2018. 

http://gripbsul.ana.gov.br/Hidrografia.html
http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/gestao-da-agua/outorga-e-fiscalizacao/principais-servicos/declaracao-anual-de-uso-recursos-hidricos
http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/gestao-da-agua/outorga-e-fiscalizacao/principais-servicos/declaracao-anual-de-uso-recursos-hidricos
http://www.ceivap.org.br/
http://www.cnrh.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=14
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=459


 

 

55 
 

 

_______. Resolução nº 430, de 13 de maio de 2011. Dispõe sobre as condições, padrões 

de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 

2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=646>. Acesso em: 26 jan. 

2018. 

 

COSTA, Larissa Ferreira; FARIAS JUNIOR, José Edson Falcão; JOHSSON, Rosa Maria 

Formiga; ACSELRAD, Moema Versiani. Enfrentando a estiagem da bacia do rio 

Paraíba do Sul. In: XXI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos. 8, 2015, ABRH – 

Associação Brasileira de Recursos Hídricos, Brasília/DF. 

 

DEMANBORO, Antonio Carlos. Gestão ambiental e sustentabilidade na 

macrometrópole paulista - Bacia do Rio Paraíba do Sul. Soc. & Nat., Uberlândia, 27 

(3): 515-530p. 2015. 

 

GONÇALVES, Fabrícia Moreira; PINTO, Carolina Cristiane; OLIVEIRA, Silvia Corrêa. 

Análise espacial da qualidade das águas da bacia do rio Paraíba do Sul. In: XXI 

Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos. 8, 2015, ABRH – Associação Brasileira de 

Recursos Hídricos, Brasília/DF. 

 

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 2001. Disponível em: 

<https://cidades.ibge.gov.br/> Acesso em: 20 jan. 2018.  

 

INEA. Instituto Estadual do Ambiente. Disponível em: 

<http://www.inea.rj.gov.br/fma/bacia-rio-paraiba-sul.asp>. Acesso em: 20 maio 2018. 

 

MINISTÉRIO DO INTERIOR.Classificação dos cursos d’água da Bacia Hidrográfica 

do Rio Paraíba do Sul. Portaria GM n° 86, de 04 de junho de 1981. 

 

MMA. Ministério do Meio Ambiente. Caderno setorial de recursos hídricos: 

saneamento / Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Recursos Hídricos. 

Brasília: MMA, 2006. Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/estruturas/161/_publicacao/161_publicacao23022011031657.

pdf>. Acesso em: 20 maio 2018. 

 

_______. Cadastro Nacional de Unidades de Conservação. 2010. Disponível em: 

<http://sistemas.mma.gov.br/cnuc/index.php?ido=relatorioparametrizado.exibeRelatorio

&relatorioPadrao=true&idUc=1521>. Acesso em: 20 maio 2018. 

 

 

PORTO, Mônica Ferreira; LOBATO, Francisco. Mecanismos econômicos, ambientais 

e sociais de gestão da água. Disponível em: 

<pha.poli.usp.br/LeArq.aspx?id_arq=1567>. Acesso em: 20 maio 2018. 

 

ROSA, Denise Mecunhe. A evolução da qualidade das águas do rio Paraíba do Sul. 

2012. 266f. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) – Programa de Pós-Graduação em 

Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. Disponível em: 

<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/6/6134/tde-01112012-115302/pt-br.php> . 

Acesso em: 20 maio 2018. 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=646
https://cidades.ibge.gov.br/
http://www.inea.rj.gov.br/fma/bacia-rio-paraiba-sul.asp
http://www.mma.gov.br/estruturas/161/_publicacao/161_publicacao23022011031657.pdf
http://www.mma.gov.br/estruturas/161/_publicacao/161_publicacao23022011031657.pdf
http://sistemas.mma.gov.br/cnuc/index.php?ido=relatorioparametrizado.exibeRelatorio&relatorioPadrao=true&idUc=1521
http://sistemas.mma.gov.br/cnuc/index.php?ido=relatorioparametrizado.exibeRelatorio&relatorioPadrao=true&idUc=1521
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/6/6134/tde-01112012-115302/pt-br.php


 

 

56 
 

 

SOUZA, Thaiza de Souza e Mello Araújo. Gestão de recursos hídricos: bacia do rio 

Paraíba do Sul. 2012. 35f. Monografia (Especialização) – Universidade Cândido 

Mendes, Faculdade Integrada AVM, Rio de Janeiro, 2012. Disponível em: 

<http://www.avm.edu.br/docpdf/monografias_publicadas/K218610.pdf >. Acesso em: 

20 maio 2018. 

 

TARGA, Marcelo dos Santos; BATISTA, Getulio Teixeira; DIAS, Nelson Welaussen. 

Uma análise preliminar da gestão da crise hídrica na bacia do rio Paraíba do Sul. 

In: XXI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos. 8, 2015, ABRH – Associação 

Brasileira de Recursos Hídricos, Brasília/DF. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

http://www.avm.edu.br/docpdf/monografias_publicadas/K218610.pdf

