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1. INTRODUÇÃO 

O II Seminário de Saneamento foi organizado pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Piabanha e 

das Sub-Bacias Hidrográficas dos Rios Paquequer e Preto, denominado Comitê Piabanha, com apoio da 

Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP), que é a entidade 

delegatária que exerce as funções de Secretaria Executiva do Comitê Piabanha. Seu objetivo foi dar 

embasamento aos participantes sobre conceitos e soluções técnicas de saneamento adequadas ao perfil dos 

municípios pertencentes a este Comitê. 

Esta discussão vem ao encontro da atual etapa de avaliação dos Planos Municipais de Saneamento 

Básico (PMSBs), por parte das prefeituras e da comunidade, uma vez que estes estão em fase final de 

elaboração. As discussões foram, portanto, conduzidas de modo a apresentar conceitos tradicionais e 

introduzir novas tecnologias aplicadas ao saneamento. 

Reforça-se que o Comitê Piabanha abrange 10 municípios, a saber: Areal, Carmo, São José do Vale 

do Rio Preto, Sapucaia, Sumidouro, Teresópolis, Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Petrópolis e Três Rios. 

 

2. I SEMINÁRIO DE SANEAMENTO 

O I Seminário de Saneamento organizado pelo Comitê Piabanha foi realizado entre os dias 30 e 31 

de julho de 2013 na cidade de Teresópolis. Este encontro teve por objetivo fundamental promover o amplo 

debate sobre saneamento básico na área de atuação do Comitê, assim como discutir estratégias para 

aplicação de recursos no setor. 

Com base no relatório deste evento, pode-se identificar que os 10 municípios que compõem o 

Comitê apresentavam condições insatisfatórias de saneamento, segundo dados do Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento – SNIS/2011. Ao confrontar estas informações com os resultados recentes 

publicados no SNIS/2013, identifica-se que não houve evolução consistente na prestação dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário. Em alguns casos (Sapucaia e Sumidouro, por exemplo), 

observou-se inclusive uma depreciação no seu desempenho caracterizado pela elevação do índice de perdas 

na distribuição de água potável. 

Deste modo entende-se que a elaboração do PMSB, e sua consequente implementação, é uma 

importante ferramenta indutora de melhoria das condições sanitárias da região. Sem este documento 

dificilmente haverá adequado investimento nas diferentes áreas do saneamento básico. 

 

3. II SEMINÁRIO DE SANEAMENTO 

O II Seminário de Saneamento foi realizado entre os dias 18 e 19 de novembro de 2014 no Hotel 

Fazenda Valverde, em São José do Vale do Rio Preto. A programação original do evento está apresentada na 

Tabela 01. 
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Tabela 01: Programação oficial do II Seminário de Saneameno – Comitê Piabanha. 

18 de Novembro (terça) 

9:00 Abertura do Seminário 

9:30 Situação da Bacia 

10:00 Microbacias e Saneamento - Soluções com Sustentabilidade 

10:40 Sistemas de Abastecimento de Água 

11:20 Mesa Redonda 1 

12:00 ALMOÇO 

13:30 Sistemas de Tratamento de Esgotos 

14:30 Drenagem Urbana 

15:30 Resíduos Sólidos 

16:30 Monitoramento 

17:30 Mesa Redonda 2 

20:00 Jantar 

19 de Novembro (quarta) 

9:00 Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSBs) na Região Hidrográfica IV 

9:20 Andamento do PMSB de Petrópolis 

9:40 Andamento do PMSB de Três Rios 

10:00 Andamento do PMSB de Paty de Alferes e Paraíba do Sul 

10:20 Andamento do PMSB de Teresópolis, Carmo, Sapucaia, Sumidouro, São José do Vale do Rio 

Preto e Areal. 

11:00 Mesa Redonda 3 

12:00 ALMOÇO 

13:30 Ações Prioritárias, Recursos Disponíveis e Encaminhamentos 

16:00 Encerramento 

 

 Em função de atrasos e não comparecimento de alguns palestrantes, realizaram-se ajustes na 

programação que serão relatados no decorrer deste relatório. 

 
3.1. Primeiro Dia (18 de novembro) 

 Os trabalhos começaram com a composição da mesa pelo Diretor Presidente do Comitê Piabanha - 

Paulo Sérgio Oliveira de Souza Leite, o Prefeito do município de São José do Vale do Rio Preto - José 

Augusto Gonçalves, e a Moderadora Profª Iene Christie Figueiredo. Na sequência, a Coordenadora de Núcleo 

Érika Melo (AGEVAP) apresentou os mapas da Bacia, informando o histórico de contratação dos recursos e 

dos PMSBs. 

 Para otimizar a agenda prevista para o evento, foi antecipada a palestra SISTEMAS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA, apresentada por José Carlos Lemgruber Porto (STIPDAENIT). Em sua 

explanação fez considerações sobre a necessidade do PMSB ser uma importante referência para elaboração 

do Plano Diretor Urbano (PDU), de modo a tornar compatível o crescimento populacional e consequente 

elevação da demanda com a disponibilidade hídrica da região em estudo. Além disso, considerou importante 

a disseminação do uso sustentável da água para outras demandas, principalmente para agricultura, uma vez 

que se observa elevado desperdício neste setor. 

 Antecipou-se também a palestra SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ministrada por Iene 

Christie Figueiredo (POLI/UFRJ). O enfoque dado neste tema foi o real desempenho das diferentes 

tecnologias de tratamento de esgotos sanitários, considerando a capacidade técnica para operação e 
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manutenção dessas unidades de tratamento. Neste sentido, e com base em resultados de campo, foi 

possível verificar que sistemas simplificados de tratamento, com menor capacidade teórica de tratamento de 

efluentes, podem ser mais eficazes para manutenção da qualidade ambiental dos cursos d’água. 

 Na sequência, o Prof. Adacto Ottoni (CREA/RJ) conduziu a palestra MICROBACIAS E SANEAMENTO - 

SOLUÇÕES COM SUSTENTABILIDADE, tratando de aspectos importantes a serem considerados na adequada 

gestão das águas em uma bacia hidrográfica. Apresentou soluções simplificadas para minimizar impactos 

das chuvas em uma região, garantindo ainda o adequado equilíbrio entre cada uma das etapas do ciclo 

hidrológico. 

 Durante a Mesa Redonda 1 foi possível destacar alguns pontos de discussão: 

 Questionou-se a metodologia utilizada pelo INEA para definição da vazão mínima do curso d’água, 

uma vez que sua implementação pode inviabilizar seu uso para fins de abastecimento. 

 Sugeriu-se que fosse elaborado um Plano Regional de Saneamento para minimizar as divergências 

de alguns PMSBs, garantindo assim a proposição de soluções sustentáveis e adequadas a todos os 

municípios pertencentes ao Comitê. 

 Levantou-se que os dados utilizados na elaboração dos planos para análise de disponibilidade hídrica 

estão divergentes dos dados da Agência Nacional das Águas. Deste modo torna-se questionável a 

confiabilidade destas análises. 

 Questionou-se a necessidade de se caracterizar os mananciais utilizados para fins de abastecimento 

público, principalmente no que se refere ao aporte de agrotóxicos e resíduos de petróleo 

decorrentes da drenagem das vias. 

 Discutiu-se sobre o esgotamento sanitário com coleta em tempo seco, solução adotada em 

Petrópolis, e se a implantação de sistema separador encontra-se contemplado como meta do PMSB. 

 

A parte da tarde iniciou com a palestra de Osvaldo Rezende (COPPE/UFRJ) sobre o tema MANEJO 

SUSTENTÁVEL DE ÁGUAS PLUVIAIS. Durante sua exposição foram apresentados os novos paradigmas da 

drenagem urbana e destacada sua forte relação com o Plano Diretor. Soluções não convencionais e 

aplicáveis nesta região hidrográfica também foram evidenciadas. 

 Rose Alves, representante do Programa COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA/INEA, apresentou o 

panorama de implantação do projeto nos municípios pertencentes ao Comitê. Em sua fala destacou as 

seguintes observações: 

 AREAL: a estruturação do projeto durou um ano, e atualmente está em andamento a implantação 

do projeto piloto. 

 CARMO: programa implantado desde 2009. 

 SAPUCAI e PARAÍBA DO SUL: programa implantado e funcionando adequadamente. 

 PETROPÓLIS: programa implantado e apresentando excelentes resultados. 

 TERESÓPOLIS: encontra-se em fase de ajustes. Neste município, os equipamentos foram adquiridos 

em comodato com a Tetrapack e a divulgação do programa é financiada pelo comprador do material 

reciclado. 

 TRÊS RIOS: dispensou o apoio do Estado para implantação da coleta seletiva. 
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 SUMIDOURO: ainda apresenta problemas relacionados à insalubridade na área de triagem da usina 

de lixo. 

 SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO: a estruturação do programa e o treinamento da equipe já 

foram concluídos, todavia ainda não foi definido o local para instalação do galpão de recebimento 

dos recicláveis. 

A palestrante destacou ainda que o Programa está vinculado ao ICMS Ecológico, permitindo que a 

coleta seletiva gere renda para o município participante. 

A apresentação sobre RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, ministrada por Julia Righi (COPPE/UFRJ), deu 

as diretrizes do Plano de Saneamento para o tema, balizadas por aquelas definidas no Plano Estadual de 

Saneamento. Destacou ainda a importância de ampliação da discussão sobre tema na elaboração do Plano 

de Resíduos Sólidos, minimizando assim o impacto promovido pelos resíduos de outra origem (industrial, 

agrícola, construção civil, etc.) que não a doméstica. 

 

3.2. Segundo Dia (19 de novembro) 

 O segundo dia do evento contou com a apresentação inicial da Claudia Nakamura, representante da 

Secretaria Estadual do Ambiente (SEA), que objetivou dar um panorama da situação atual dos planos 

contratados por este órgão e sob análise de sua equipe técnica. Em função da ausência dos representantes 

das empresas que elaboram os planos de saneamento dos municípios em questão, a discussão deteve-se ao 

relato dos representantes de cada município, apresentado de forma resumida a seguir: 

 PETRÓPOLIS (Rodrigo Xavier): o resumo do PMSB do município foi distribuído na forma de 

folder. Nele há destaque para a implantação da rede de esgotamento sanitário, elaboração do 

plano de drenagem urbana e do plano municipal de redução de riscos de desastres. Informou 

que o município foi cadastrado no programa Cidade Resiliente. 

 SAPUCAIA (Marco Antônio): as propostas do Plano são adequadas às necessidades do 

município. Nele são contempladas duas ETEs, já construídas por Furnas, além da rede de 

esgotamento. A ligação do usuário à rede deve ser feita pela própria empresa de saneamento. 

Os problemas de drenagem mais evidentes estão no 4° Distrito de Jabapará, com inundações 

recorrentes, e no distrito de Anta. Adicionalmente identifica-se uma questão política e jurídica 

relativa à localidade de Pião, pertencente a este município, mas abastecido por outro. 

 TERESÓPOLIS (Anna Carolina): o prognóstico apresentado até então foi apenas relativo ao 

abastecimento de água. Nele destacam-se: (a) ampliação da captação na ETA Providência (Rio 

Preto), o que não parece ser condizente com a real capacidade deste manancial; (b) não 

considera sua caracterização em relação a ocorrência de agrotóxicos; (c) despreza as captações 

no Parque Nacional da Serra dos Órgãos e na represa da Posse, de capacidade conhecidamente 

representativa; (d) não contempla as fontes alternativas de abastecimento de água existentes 

na zona rural, mantendo assim os conflitos de uso já existentes. 

 SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (Alexandre de Souza): o Rio Calçado é indicado para 

atender a demanda futura do município, e terá suporte da ETA Maravilha e de poços capazes 

de suprir a demanda emergencial. Evidencia a inexistência de cadastro do sistema de 

abastecimento de água. Quanto ao esgotamento sanitário, uma pequena parte da rede é do 
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tipo separadora e está ligada a uma fossa que não funciona adequadamente, requerendo 

limpeza a cada 15 dias. Destaca a necessidade de ampliação do número de ETEs para atender 

a totalidade da população estimada. A macrodrenagem do município não foi contemplada no 

PMSB. 

 AREAL (Juvenal Brasil): a falta de cadastro do sistema de drenagem dificultou a elaboração do 

plano e a previsão de custos, que contempla atualmente apenas cadastro e projeto. O 

documento não contempla a revitalização da represa existente no município, estrutura 

importante para a macrodrenagem mas em avançado estado de assoreamento,. O PMSB 

considera a desativação de captação próxima a uma fazenda de gado. Apresenta ainda como 

proposta para gestão dos serviços de água e esgoto o consórcio intermunicipal, utilizando 

parcerias público/privada. 

 SUMIDOURO (Vitor Corguinha): com uma ocupação tipicamente rural, o foco para o serviço de 

abastecimento de água é investir em redução de perdas, aumento da micromedição, construção 

de uma ETA para abastecer o distrito de Campinas uma vez que esta localidade apresenta 

elevada ocorrência de esquistossomose. O documento contempla a implantação de ETEs 

simplificadas, sem a adequada definição da tecnologia de tratamento a ser implementada. 

 CARMO (Pedro Elisio): o município tem rede implantada, todavia a ETE não tem qualquer tipo 

de equipamento instalado.  

 PARAÍBA DO SUL (Luis Eduardo): a prefeitura relata que não tem condições técnicas para 

avaliar seu PMSB e que não teve respaldo da SEA neste quesito. A CEDAE já está aportando 

recursos para melhoria do sistema de abastecimento de água (reservação e rede de 

distribuição). O Programa Rio Rural também está investindo no projeto de recuperação de 

nascentes. A ETE que atenderá a sede municipal já está com sua concepção em fase de 

elaboração pela CONEN Engenharia. 
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4. CONCLUSÕES 

Ao fim deste fórum foi possível levantar os seguintes encaminhamentos: 

 Questões adicionais e específicas relativas aos Planos de Saneamento que não foram 

abordadas neste evento devem ser encaminhadas para a equipe da AGEVAP, possibilitando 

a formalização de documento único para as empresas responsáveis por sua elaboração. 

 Recomenda-se que os PMSBs contemplem no seu escopo o cadastro das soluções 

alternativas coletivas e individuais de abastecimento de água e sugiram seu controle de 

qualidade, de acordo com o que preconiza a Portaria 2914/2011 que trata da potabilidade 

da água para consumo humano. 

 Os Planos de Resíduos Sólidos dos municípios cuja gestão proposta seja de modo 

consorciado deverão ser elaborados de modo integrado, buscando a coerência entre 

capacidade, geração e gestão destes resíduos. 

 Definir em cada município o órgão da prefeitura responsável pelo controle social. Em geral 

cria-se uma Câmara Técnica de Saneamento no Conselho de Meio Ambiente. Além disso, 

deve-se prever discussões semestrais sobre o tema na Câmara de Vereadores. 

 Sugere-se a criação do Comitê Mirim como uma das ferramentas que fomentem a Educação 

Ambiental. 

 Recomenda-se que os PMSBs façam referência ao Código Florestal. 

Destaca-se que as discussões específicas sobre os PMSBs foram comprometidas em função da 

ausência das empresas responsáveis por sua elaboração. Ainda assim, e de acordo com o apresentado neste 

Seminário, entende-se como pertinente a elaboração de um Plano Regional de Saneamento capaz de propor 

soluções sustentáveis coletivas e de minimizar as divergências que possam existir entre alguns PMSBs dos 

municípios pertencentes ao Comitê. 

Destaca-se também que a regulação é um tema que ainda requer ampla discussão, uma vez que a 

criação de uma agência municipal pode esbarrar em dificuldades técnica e financeira. Neste caso, 

recomenda-se que se avalie como opção a utilização da estrutura estadual existente (Agência Reguladora de 

Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro – AGENERSA) ou a criação de uma agência 

regional do Comitê Piabanha. 

Sugere-se, portanto, como temas para o próximo Seminário de Saneamento: (1) integração dos 

PMSBs dos municípios pertencentes ao Comitê Piabanha e (2) regulação dos serviços de saneamento 

básico. 

  



 
 

II Seminário de Saneamento – Comitê Piabanha 

Relatório de Atividades 

 

 Relatório Final 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO - Fotos do evento 
  



 
 

II Seminário de Saneamento – Comitê Piabanha 

Relatório de Atividades 

 

 Relatório Final 10 
 

 

Abertura do Seminário 

18/11/2014 
 

  
  

Sistemas de Abastecimento de Água  

José Carlos Porto 

 

  
  

Soluções de Esgotamento Sanitário  

Iene Christie Figueiredo 
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Microbacias e Saneamento – Soluções com Sustentabilidade Ambiental  

Adacto Ottoni 
 

  
  

Mesa Redonda I 

 

  
  

Manejo Sustentável de Águas Pluviais  

Osvaldo Moura Rezende 
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Mesa Redonda II 

 

  
  

Coleta Seletiva  
Rose Alves 

 

  
  

Resíduos Sólidos  

Júlia Righi de Almeida 
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Mesa Redonda III 

 

  

  
Abertura 

19/11/2014 
 

  
  

Plano Municipal de Saneamento Básico de Petrópolis  
Rodrigo Xavier 
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Acompanhamento dos Planos Municipais de Saneamento Básico  

Cláudia Nakamura (SEA), Juvenal Brasil (Areal), Vitor Corguinha (Sumidouro), Anna Carolina ( Teresópolis), 

Alexandre de Souza (São José do Vale do Rio Preto), Pedro Elísio (Carmo), Marco Antônio (Sapucaia), Luís 
Eduardo (Paraíba do Sul) 

 

  
  

Avaliação do Seminário e Encaminhamentos 
 

  
  

Encerramento 
 

 

 


