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Introdução 

O Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Piabanha e das Sub-Bacias Hidrográficas dos Rios 

Paquequer e Preto, denominado Comitê Piabanha abrange 10 municípios, a saber: Areal (11,4 

mil habitantes), Carmo (17,4 mil habitantes), São José do Vale do Rio Preto (20,2 mil 

habitantes), Sapucaia (17,5 mil habitantes), Sumidouro (14,9 mil habitantes), Teresópolis 

(163,7 mil habitantes), Paraíba do Sul (41 mil habitantes), Paty do Alferes (26,3 mil habitantes), 

Petrópolis (296 mil habitantes) e Três Rios (77,5 mil habitantes), conforme mapa apresentado 

na Figura 01. Ressalta-se que as informações de população de cada município foram fornecidas 

pelo próprio Comitê Piabanha. 

 
Figura 01 – Mapa de abrangência do Comitê Piabanha 

Fonte: Comitê Piabanha 

Estes 10 municípios, assim como a grande maioria dos municípios brasileiros, apresentam 

dados insatisfatórios no cenário do Saneamento Ambiental. Segundo dados apresentados 

recentemente pela última versão do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – 

SNIS/2011, nesses municípios, os índices de atendimento com água se encontram 

normalmente abaixo de 90% e em alguns casos até abaixo de 70%. Em relação ao esgoto, 

esses índices são ainda mais baixos, chegando a alcançar valores tão baixos como 2,4% em 

relação ao atendimento com rede e até zero em relação ao tratamento do esgoto gerado ou 

coletado. Os dados de 09 dos 10 municípios podem ser observados na Tabela 01. Somente o 

município de Carmo não apresentou dados no SNIS 2011. 
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Somente para esclarecimento, os municípios de Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Sapucaia, 

Sumidouro e Teresópolis apresentam somente seus serviços de água operados pela 

Companhia de Água e Esgoto do Rio de Janeiro – CEDAE e os seus serviços de esgoto são 

operados pelas Prefeituras. No caso de Areal, São José do Vale do Rio Preto e Três Rios, tanto 

os serviços de água como os de esgoto são operados pela Prefeitura. Por fim, somente o 

município de Petrópolis tem uma empresa privada (Águas do Imperador) operando tanto seus 

serviços de água como os de esgoto.  

Tabela 01 – Índices de saneamento para os municípios de abrangência do Comitê Piabanha  

Município 

Índice de 

atendimento com 

rede de água 

Índice de 

atendimento com 

rede de esgoto 

Índice de 

Tratamento 

de Esgoto* 

Índice de 

Perdas na 

distribuição 

Paraíba do Sul  90,3  86,1  0 22,0 

Paty do Alferes  67,9  99,6  0 54,3 

Sapucaia  86,3  - (a) - (a) 22,7 

Sumidouro  28,3  - (a) - (a) 6,0 

Teresópolis  87,2  2,4 0 29,8 

Areal  100,0 - (a) - (a) 15,7 

S. J Vale do Rio Preto 81,6 - (a) - (a) 5,5 

Três Rios 99,3 98,4 37,4 26,2 

Petrópolis 91,0  80,0 88,4 38,1 

Fonte: SNIS, 2011 

*Em função do esgoto coletado 
(a) Dados não apresentados pelas Prefeituras 

Em relação aos dados financeiros, conforme SNIS, 2011, Paty do Alferes, Sapucaia e Areal 

tiveram investimentos realizados em 2010 em torno de 1,3 milhões, 316 mil e 13,5 mil 

respectivamente, somente para os serviços de água. No caso do município de São José do Vale 

do Rio Preto esses investimentos foram da ordem de 118 mil para serviços de água e 654 mil 

para serviços de esgoto. Por fim, Petrópolis apresentou investimentos em torno 3,1 milhões 

para água e 5,8 milhões para esgoto no ano de 2010.  Os municípios restantes, tais como 

Paraíba do Sul, Sumidouro, Teresópolis e Três Rios não apresentaram investimentos em água e 

esgoto no ano de 2010, conforme dados apresentados pelo SNIS 2011.  

Esses baixos índices sanitários e ambientais levam a quadros epidemiológicos insatisfatórios, 

com grande preocupação em relação às doenças de veiculação hídrica. Neste Seminário de 

Saneamento a equipe da Fiocruz apresentou estudo com dados de saúde pública 

preocupantes e alarmantes para o município de Sumidouro. Este apresenta o menor índice de 
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atendimento com rede de água (28,3%) frente aos 10 municípios abordados, conforme pode 

ser observado na Tabela 01.  

Assim, como uma tentativa de universalização dos sistemas de saneamento e minimização dos 

problemas de saúde e socioambientais causados pela falta deles, segundo a Lei n.º 

11.445/2007- Política Nacional de Saneamento Básico, os municípios de todo o país devem 

concluir até 2014 a elaboração dos planos municipais de saneamento. Isso será uma condição 

para acesso aos recursos financeiros da União. 

Nesse sentido, o Comitê Piabanha deu um importante passo com a realização do Seminário de 

Saneamento, que aconteceu em 30 e 31 de julho de 2013, na cidade de Teresópolis/RJ. O 

evento teve como principal objetivo, a promoção de amplo debate na busca de soluções de 

saneamento na área de atuação do Comitê. Assim, objetivou-se também prestar 

esclarecimentos em relação às condições de saneamento ambiental dos 10 municípios 

integrantes dessas bacias hidrográficas e principalmente de definir as principais estratégias 

para aplicação de recursos nesses mesmos 10 municípios.   

No mesmo evento, ainda foram apresentados aos municípios, os representantes do consórcio 

Encibra-Paralela I, formado pelas empresas Encibra S/A e Paralela I, que será responsável pela 

elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico dos municípios de Teresópolis, Areal, 

Carmo, São José do Vale do Rio Preto, Sapucaia e Sumidouro. 
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Dados do Evento 

O Seminário de Saneamento do Comitê Piabanha aconteceu nos dias 30 e 31 de julho de 2013, 

no município de Teresópolis, no Hotel Vilanova. Na Figura 02, está apresentada a programação 

original do evento. 

 
Figura 02 – Programação Seminário de Saneamento  

Fonte: Comitê Piabanha 

Em função do não comparecimento de alguns palestrantes, a programação original não pode 

ser cumprida e assim, o evento aconteceu da seguinte forma: 

 A abertura ocorreu na parte da manhã do 1º dia (30/07/2013) e foi realizada pelo 

Diretor Presidente do Comitê Piabanha, Sr. José Carlos Lemgruber Porto e pelo Diretor 

Administrativo Sr. Francisco Pontes de Miranda Ferreira. 

 Posteriormente à abertura, ainda na parte da manhã, Érika Melo representou o Comitê 

Piabanha com apresentação sobre a situação atual dos 10 municípios de abrangência 

do comitê em relação aos PMSB; o Superintendente de Políticas de Saneamento da 

Secretaria de Estado do Ambiente do Rio de Janeiro, Sr. Victor Zveibil apresentou 

programas do governo do estado (Rio + Limpo e Lixão Zero) e mencionou a situação do 

municípios do estado do Rio de Janeiro em relação aos seus PMSB; Nathália Vilela da 

AGEVAP abordou a situação dos PMSB e de Resíduos Sólidos dos municípios 
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integrantes da Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul; por fim, o Sr. David Miller 

apresentou dados do problema enfrentado atualmente pelo Comitê Piabanha por ter 

financiado projetos de Sistemas de Esgotamento Sanitário para 03 bairros do 

município de Teresópolis, que ficaram aquém das expectativas do próprio comitê, bem 

como dos usuários dos possíveis sistemas. 

 A parte da tarde do 1º dia do evento contou com palestras técnicas, começando com a 

Professora Ana Silvia Santos do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da 

Universidade Federal de juiz de Fora – ESA/UFJF que abordou os sistemas 

convencionais e simplificados de tratamento de esgotos; em seguida, o biossistema, 

tecnologia alternativa de tratamento de esgotos foi abordado pelo Sr. Francisco 

Pontes de Miranda Ferreira da OIA – O Instituto Ambiental; a Professora Renata de 

Oliveira Pereira, também do ESA/UFJF abordou o tema poluição e qualidade das águas 

e; o ciclo de palestras do primeiro dia foi então finalizado com a Pesquisadora Marisa 

Soares da FIOCRUZ que apresentou pesquisa sobre a esquistossomose no município de 

Sumidouro. 

 A parte da manhã do 2º dia do encontro foi iniciada com a palestra da funcionária da 

Empresa Águas do Imperador, Edilene Moraes, que apresentou dados de ETAs e ETEs 

do município de Petrópolis e seus índices de atendimento e foi finalizada com a 

palestra da Professora Iene Christie Figueiredo do Departamento de Recursos Hídricos 

e Meio Ambiente da Universidade Federal do Rio de Janeiro – DRHIMA/UFRJ que 

abordou dados importantes de indicadores de saneamento no Brasil e no estado do 

Rio de Janeiro. 

 O evento então foi finalizado na parte da tarde do 2º dia, com importantes 

encaminhamentos para novas ações de saneamento para os 10 municípios de 

abrangência do Comitê Piabanha. O debate final ocorreu sob a coordenação da Erika 

Melo, com a participação de vários participantes do evento, como prefeitos, 

professores, pesquisadores, estudantes e outros.  
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Dinâmica do Evento 

O Seminário de Saneamento, conforme já mencionado anteriormente, abordou 

principalmente a questão dos PMSB e soluções para a universalização dos sistemas, em 

diversas palestras apresentadas do longo de 02 dias. A seguir, serão indicados os principais 

pontos discutidos em cada uma das apresentações. 

Érika Melo (AGEVAP/Comitê 

Piabanha) 

Situação da Bacia do Piabanha 

 Todos os 10 municípios, exceto Petrópolis estão com 

PMSB realizados ou em andamento. 

 Em relação aos Planos Municipais de Resíduos Sólidos, 

somente os municípios Paty do Alferes, Petrópolis, 

Teresópolis, Carmo e Três Rios apresentam processo 

em andamento. Os demais municípios ainda não deram 

início. 

 Os municípios de Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Areal, 

Sapucaia, Carmo e São José do Vale do Rio Preto 

apresentam projeto de ETE em aprovação pela FUNASA. 

 O município de Sapucaia conta com duas estações de 

tratamento de esgoto implantadas, devido à 

compensação da Usina Hidrelétrica de Simplício. 

 Para os anos de 2013 e 2014, o comitê tem uma verba 

de aproximadamente 1,6 milhões para gastos com 

projetos de SES e PMSB, além de contrapartidas e obras 

de pequeno porte. 

 A arrecadação anual do Comitê Piabanha pelo sistema 

de cobrança pelo uso as água é inferior a 1 milhão de 

reais; esse valor deve ser aplicado nos municípios de 

abrangência do Comitê, de acordo com o critério 

estabelecidos por este. 

Victor Zveibil (Secretaria de 

Estado do Ambiente) 

O pacto pelo saneamento 

 Rio + Limpo: meta de coleta de tratamento de 80% dos 

esgotos gerados no estado até 2018. Apoio a 78 

municípios para elaboração dos PMSB. Até o momento 

somente um deles se encontra finalizado: Itatiaia. 

 Lixão Zero: meta de erradicação dos lixões até 2014 e 

remediação até 2016. São 19 aterros sanitários em 

operação e mais 8 previstos para início. Em relação aos 

lixões, ainda são 17 ativos, porém 45 já desativados. 
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 Custo de operação de aterro sanitário de pequeno 

porte - Miguel Pereira: custo de220 reais por tonelada. 

 Sugere desafios para os municípios que estão iniciando 

seus PMSB: capacidade técnica, formas de gestão 

(consórcios, PPPs). 

Nathália Vilela (AGEVAP) 

Planos municipais de 

saneamento básico e planos 

municipais de gerenciamento 

integrado de resíduos sólidos 

 Atualmente a AGEVAP, com recursos do CEIVAP da 

ordem de 26 milhões de reais, provenientes da 

cobrança pelo uso da água vem elaborando 87 planos 

municipais de saneamento básico e 89 planos 

municipais de gerenciamento de resíduos sólidos em 

municípios da bacia hidrográfica do Paraíba do Sul. 

 Em relação aos PMSB, estão contemplados 21 

municípios do Rio de Janeiro e 66 municípios de Minas 

Gerais. Isso representa 47% dos municípios da BH do 

Paraíba do Sul. Dentro da Bacia do Piabanha, os 

municípios contemplados são Paty do Alferes e Paraíba 

do Sul, com previsão de término em dezembro de 2013. 

 Em relação aos PMGIRS, estão contemplados 26 

municípios do Rio de Janeiro, 49 municípios de Minas 

Gerais e 14 municípios da São Paulo. Isso representa 

48% dos municípios da BH do Paraíba do Sul. Na Bacia 

do Piabanha, os municípios contemplados, entre 

demanda espontânea e edital de chamamento são 

Teresópolis, Carmo, Paty do Alferes e Petrópolis. Em 

Teresópolis, o processo já se encontra em andamento e 

o prazo para finalização é julho de 2014. Para os demais 

municípios, as propostas técnicas ainda encontram-se 

em análise e o prazo estimado é de 07 meses após a 

contratação. 

 Ressaltou que haverá novo Edital de Chamamento 

Público em novembro de 2013. 

 Por fim, abordou a situação financeira: não há mais 

recursos para PMGIRS, porém os recursos deverão ser 

remanejados para este fim. Em relação aos PMSB, 

faltam somente 22 municípios e possivelmente sobrará 

recurso. Este deverá então ser remanejado também 

para PMGIRS. 
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David Miller (Comitê Piabanha) 

Resumo sobre três projetos de 

saneamento em Teresópolis 

 Abordou o problema ocorrido com os projetos de SES 

para 03 bairros do município de Teresópolis: Granja 

Guarani, Quebra Frascos, Fonte Santa. 

 Histórico: em 2009 a Secretaria Municipal de 

Orçamento Participativo de Teresópolis apresentou a 

demanda desses 03 bairros à Secretaria de Estado do 

Ambiente – SEA. Em 2010 o Comitê Piabanha aprovou 

financiamento no valor de 735 mil reais para 

elaboração dos projetos, com recursos da cobraça pelo 

uso da água, gerenciados pelo FUNDRHI. Os projetos 

foram concluídos, porém sem a participação da Comitê. 

O Comitê então alega que teve dificuldades para 

conseguir as cópias dos projetos e acreditam que não 

estão corretos. 

 Os questionamento do Comitê Piabanha são: i) os 

serviços contratados e definidos no termo de referência 

do edital parecem não terem sido realizados por 

completo e ii) os projetos parecem apresentar graves 

erros de concepção.  

 Alguns exemplos de erros apresentados pelo Comitê: i) 

apresentação de somente uma opção no estudo de 

concepção; ii) incerteza sobre a desinfecção ultravioleta 

x cloração; iii) no bairro Fonte Santa um sistema 

existente não foi identificado e portanto novo sistema 

foi projetado; iv) algumas áreas especificadas no edital 

não foram incluídas no projeto; v) residências em 

regiões mais altas não serão atendidas por não 

aprofundamento da rede, dentre outros. 

 Os custos de implantação dos sistemas parecem estar 

bastante elevados: para a Granja Guarani  7 mil reais 

/hab; para Fonte Santa  2,5 mil reais/hab; para Quebra 

Frascos  3,5 mil/hab.  

 Por fim, apresentou uma comparação: neste caso de 

Teresópolis, somente o projeto básico para esses três 

bairros (aproximadamente 2300 habitantes) custou 780 

mil reais e em Nova Friburgo o projeto básico + 

executivo e implantação para 2000 habitantes custou 

880 mil reais. Isso representa menos de 500 R$/hab. 
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Ana Silvia Santos (UFJF) 

Tratamento de Esgoto  - 

Sistemas Simplificados 

 Apresentou palestra informativa sobre objetivos do 

tratamento de esgotos e nível do tratamento requerido, 

tendo como pano de fundo a nova NBR 12.209/2011 

 Abordou os sistemas convencionais de tratamento e os 

sistemas simplificados. Estes apresentam vantagens 

para os municípios de pequeno porte, principalmente 

em relação aos custos de implantação e de operação e 

ainda apresentam desempenhos similares aos sistemas 

convencionais. 

 Apresentou tecnologias e exemplos das etapas de 

tratamento preliminar, primário, secundário e terciário 

e ainda as lagoas de estabilização.  

 Por fim, abordou as novas exigências para projetos de 

ETE, tais como tecnológicas, de economia, anseios da 

comunidade, preocupação com a operação e com 

odores e estética.  

Francisco Pontes de Miranda 

Ferreira (OIA) 

Tratamento biológico de 

resíduos com reciclagem de 

nutrientes e produção de 

biogás através de biossistemas 

integrados 

 Apresentou palestra também informativa sobre a 

aplicação de biossistemas para tratamento de esgoto. 

 Mencionou o exemplo do Biossistema construído no 

município de Silva Jardim, que foi considerado 

referência de tecnologia sustentável para a ECO 92.  

 Apresentou fluxograma de um Biossistema completo: 

biodigestor com produção de biogás + biofiltro para 

polimento + zona de raízes para redução de nutrientes 

+ tanque de aguapé para melhorar o efluente + tanque 

de piscicultura + tanques de macrófitas para remover 

nutrientes + efluente final para reuso.  

 Apresentou definição dos biossistemas, vantagens e 

desvantagens. Apresentou ainda a possibilidade de 

reaproveitamento do biogás gerado no biodigestor e do 

uso do efluente tratado para criação de peixes e 

fertirrigação.  
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Renata de Oliveira Pereira 

(UFJF) 

Poluição da água 

 Apresentou palestra também informativa sobre 

poluição da água, com conceito de poluição segundo a 

Política Nacional do Meio Ambiente, definição dos usos 

múltiplos da água, relação entre uso e ocupação do 

solo, formas de poluição e principais processo de 

poluição da água e alguns parâmetros de qualidade. 

 Alguns municípios da região serrana do estado do Rio 

de Janeiro foram abordados em função dos processos 

de enchentes ocorridos em 2011 e 2013. 

 Por fim, foi apresentado um exemplo numérico da 

depleção de oxigênio em função de lançamentos 

subsequentes de despejos. 

Marisa Soares (FIOCRUZ) 

Desafios para o controle da 

transmissão da 

esquistossomose e das 

parasitoses intestinais em 

Sumidouro/RJ 

 Apresentou: i) a relação entre a esquistossomose e o 

saneamento; ii) a complexidade socioambiental 

evidenciada por estudos sobre a esquistossomose no 

município de Sumidouro e; iii) uma proposta de 

pesquisa em apoio ao planejamento, à implementação 

e à avaliação do saneamento em Sumidouro. 

 Em relação ao primeiro item, abordou o ciclo de 

transmissão da doença e a situação da esquistossomose 

no Brasil. 

 No segundo caso, mostrou dados da pesquisa realizada 

em Sumidouro no período de 1990 a 2010. O principal 

resultado estão ligado à complexidade socioambiental 

da localidade: escassez de água potável, uso de águas 

contaminadas, expansão das condições para 

proliferação de moluscos e insetos vetores. 

 Como avanço, as parasitoses deixaram de ser doenças 

negligenciadas na área estudada. Em novas visitas em 

2013, não foram encontrados caramujos nos principais 

corpos d’água, foram encontrado poucos roedores 

silvestres, no local onde havia o principal foco da 

doença hoje é uma pousada.  

 Em relação ao terceiro ponto abordado na palestra, a 

nova proposta de pesquisa visa fornecer alguns dos 

subsídios técnico-científicos necessários ao 

planejamento, à implantação e à avaliação de um 

projeto piloto de saneamento em Sumidouro. 
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Edilene Moraes (Águas do 

Imperador) 

Sistemas de tratamento de 

água e esgoto no município de 

Petrópolis/RJ 

 Inicialmente foi apresentada a empresa Águas do 

Imperador que atua na operação dos sistemas de água 

e esgoto do município de Petrópolis. A empresa atua 

em Petrópolis desde 1998.  

 Apresentou as 07 ETAs do município: Montevidéu, 

Secretário, Taquaril, Mosela, Bonfim, Itaipava e Pedro 

do Rio. Produz quase 70 milhões de água tratada por 

dia, atendendo 95% dos habitantes do município. 

 Somente as ETAs Mosela e Montevidéu, com sistema 

de filtração direta de água coagulada são responsáveis 

pelo atendimento de 80% da população. Somente a ETA 

Itaipava apresenta tratamento completo.  

 Os sistemas de tratamento de esgoto são: ETE 

Palatinato, ETE Quitandinha, ETE Piabanha e ETE Posse. 

Possui ainda 13 unidade de tratamento em bairros, 7 

biodigestores e 1 biossistema. Os sistemas tratam 77% 

dos esgotos gerados e a meta da empresa é atingir 85%. 

 A ETE Palatinato realiza o tratamento combinado de 

esgoto com lixiviado de aterro sanitário, sendo esse 

processo licenciado pelo INEA.  

 Por fim, a empresa ainda atua na preservação 

ambiental com reflorestamento e realização de aceiros 

(cortes na vegetação para evitar alastramento do fogo 

em caso de incêndio). A empresa apresenta como 

próximos passos a construção de mais 04 ETEs 

(Correias, Nogueira, Itaipava e Itamarati) e ainda o 

controle de perdas das águas de abastecimento através 

de modelagem matemática. 

Iene Christie Figueiredo (UFRJ) 

Indicadores de saneamento 

 Apresentou palestra informativa com dados de 

qualidade de água do Panorama 2012 da Agência 

Nacional das Águas e Indicadores de Saneamento do 

Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento de 

2011.  
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 No Brasil, somente 81% da população total é atendida 

por água tratada e somente 46% da população 

apresenta coleta de esgoto. Em relação ao esgoto 

gerado no país, somente 37,5% sofre algum tipo de 

tratamento. As perdas de água nos sistemas de 

distribuição no Brasil se apresentam em torno de 40%. 

 Ressaltou um dado importante para as ações da 

AGEVAP: 14% do esgoto gerado no país é despejado na 

Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul. 

 Os investimentos realizados no país no ano de 2011 em 

relação ao saneamento estiveram na ordem de 8,3 

bilhões de reais.  

 Por fim, brevemente foram abordadas a CONAMA 

357/2005 e a portaria 2914/2011 de potabilidade de 

água e ainda os planos de segurança da água. A 

CONAMA 357/2005 indica que água doce de classe 01 
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Prioridades Definidas 

Após as diversas explanações, as seguintes prioridades foram sugeridas e definidas em debate: 

01. Sumidouro Implantação de 01 Biossistema (Projeto Piloto) em Porteira Verde, 

Pamparrão ou Batatal. Ficou ainda em questionamento se não 

deveria ser investido prioritariamente, recurso para o 

abastecimento de água.  

02. Carmo O município apresenta rede de coleta de esgoto com 60 a 70% de 

atendimento e conta ainda com uma ETE inacabada. A sugestão é 

que se finalize esta obra para dar início à operação. Deve-se ainda 

realizar um levantamento de um projeto existente 

(CONEM/FUNASA) de implantação de 05 ETEs de forma que essas 

obras possam ser contempladas com o recurso do Comitê Piabanha. 

03. Sapucaia Implantação de sistema completo (rede de coleta e ETE) no distrito 

de Nossa Senhora Aparecida, com aproximadamente 3.000 

habitantes. Existe uma ação da empresa Furnas, como 

compensação ambiental pela implantação da Usina Hidrelétrica, de 

implantação de sistemas fossa-filtro para a zona rural na área de 

redução de vazão. Sugere-se então que a implantação desses 

sistemas seja ampliada para outras regiões rurais do município.  

04. São José do Vale 

do Rio preto 

Já se encontram implantados no município, biossistemas em 

funcionamento. Ainda o município também foi contemplado com 

recursos para implantação de 03 ETEs pela FUNASA. Assim, o comitê 

deverá aportar recursos de contrapartida para implantação dos 

sistemas projetados. 

05. Areal Projeto para tentativa de aumento da capacidade de produção de 

água tratada pela ETA São João. Esse projeto deverá contemplar 

reforma e aumento da vazão para captação e tratamento. Ainda, 

com relação ao esgoto, deverá ser implantado um biossistema para 

o curral a montante da ETA. 

06. Paty do Alferes O município conta com projetos da FUNASA para 05 distritos, porém 

os bairros rurais Coqueiros e Rio Pardo (aproximadamente 1000 

habitantes) não estão contemplados. A sugestão é um projeto de 

esgotamento para essas localidades, seja por sistema fossa-filtro ou 

biossistema. 

07. Paraíba do Sul Projeto de esgotamento para uma localidade seja ele por sistema 

fossa-filtro ou biossistema. 
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08. Teresópolis Realização de estudo para o desassoreamento da Represa Conha e 

contrapartida para implantação do biossistema Fonte Judite. 

09. Três Rios Projeto de esgotamento para uma localidade seja ele por sistema 

fossa-filtro ou biossistema. 

10. Petrópolis Realização de diagnóstico de áreas não atendidas com esgotamento 

sanitário e viabilidade da implantação de biossistemas em parceria 

com o Programa Rio Rural.  

Outros Criação de GTs: 1) Saneamento em Sumidouro e outros; 2) 

Acompanhamento dos planos e; 3) Restauração florestal 
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Sugestões da consultoria 

Em decorrência das explanações, dos debates e das prioridades definidas para cada município, 

as seguintes sugestões são então indicadas pela consultoria: 

1) Alcançar índices elevados de atendimento com abastecimento de água e esgotamento 

sanitário não deve ser a única prioridade. Deve-se levar em consideração a qualidade 

desses sistemas e isso se faz com adequada operação. Assim, sugerem-se 

investimentos em qualificação de profissionais que atuam na operação dos sistemas 

de saneamento.  

2) Ainda em relação à operação dos sistemas, existe uma preocupação em relação às 

novas unidades contempladas no PMSB. Devem-se prever programas de capacitação 

nos PMSB.  

3) Deve-se pensar na hidrometração dos sistemas de abastecimento de água antes de 

ampliar aqueles que não apresentam essa micromedição. Essa ação contribui para a 

diminuição de perdas de água nos sistemas e evita desperdícios por parte dos 

consumidores. 

4) Os PMSB estão descritos na Lei 11.445 – Política Nacional de Saneamento Básico, mas 

desde a sua promulgação em 2007 até os dias atuais, muitas mudanças  no cenário do 

saneamento ambiental ocorreram e assim, sugere-se um forte debate em uma mesa 

redonda específica no próximo encontro do comitê para este fim. Sugere-se que 

especialistas sejam convidados para auxiliar os gestores, os projetistas e a população 

interessada. 

5) Para implantação de estações de tratamento de esgoto, sugere-se que outras 

tecnologias de tratamento simplificado sejam abordadas, até mesmo para se ter uma 

comparação com os biossistemas já implantados. Esses sistemas simplificados são: 

lagoas de estabilização, fossa séptica + filtro anaeróbio, UASB + filtro anaeróbio, UASB 

+ filtro biológico percolador, UASB + lagoas de polimento, UASB + aplicação no solo. 

Dados importantes de comparação podem ser gerados, em função de demanda de 

área, custo de implantação, custo de operação, demanda de energia elétrica, 

produção de lodo, vantagens e desvantagens, dentre outros. 

6) Por fim, sugere-se que sejam feitas parcerias entre instituições de ensino e o Comitê 

Piabanha, com o objetivo de promover o encontro da prática com a teoria, gerando 

novos dados de pesquisa para implantação e operação de sistemas. A sugestão 

anterior pode inclusive ser desenvolvida por uma parceria dessa natureza.  

 

 
Ana Silvia Pereira Santos, D.Sc. 

Professora Adjunta da Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF
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Anexo 

Lista de presença – 30 de julho de 2013 

 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental  

Seminário de Saneamento – Comitê Piabanha 
Professora D.Sc. Ana Silvia Santos – ESA/UFJF Página 19 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental  

Seminário de Saneamento – Comitê Piabanha 
Professora D.Sc. Ana Silvia Santos – ESA/UFJF Página 20 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental  

Seminário de Saneamento – Comitê Piabanha 
Professora D.Sc. Ana Silvia Santos – ESA/UFJF Página 21 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental  

Seminário de Saneamento – Comitê Piabanha 
Professora D.Sc. Ana Silvia Santos – ESA/UFJF Página 22 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental  

Seminário de Saneamento – Comitê Piabanha 
Professora D.Sc. Ana Silvia Santos – ESA/UFJF Página 23 

 

 

Lista de presença – 31 de julho de 2013 
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