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ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA SANEAMENTO BÁSICO DO COMITÊ PIABANHA, 1 

realizada no dia 29 (vinte e nove) de novembro de 2021, às 10h, de forma não presencial, via plataforma 2 

de videoconferência Google Meet, com a presença de oito membros da Câmara Técnica Saneamento 3 

Básico, dois membros do Comitê Piabanha e quatro convidados (conforme a relação de presença no 4 

final da ata), a reunião teve início às 10h e 25 min, conduzida pela Coordenadora da Câmara Técnica 5 

Saneamento Básico, Claudia Karina Wilberg de Castro Costa (APEA). Pauta: 1. Aprovação da Ata da 5ª 6 

Reunião Ordinária da CT-SB. A ata foi aprovada pelos membros. 2. Discussão sobre o diagnóstico 7 

referente ao projeto de Sistema Alternativo de Esgotamento de Carmo/RJ. Luísa Cardoso (AGEVAP/UD2) 8 

relembrou que para a realização desse projeto o Comitê destinou recursos tanto para elaboração de 9 

projeto quanto para a implantação de obra. Dessa forma, ela apresentou os pontos principais 10 

ressaltando que o projeto será realizado no munícipio de Carmo, no bairro Ave Maria, em local 11 

composto por uma população de aproximadamente 111 habitantes. O projeto é caracterizado como 12 

alternativo pois atende um pequeno núcleo urbano, sendo de pequeno porte e com baixa vazão. 13 

Portanto, as alternativas reduzem-se e se faz necessário levar em consideração o custo de operação e 14 

manutenção e, ainda, a seleção daquelas que gerem os menores impactos negativos, principalmente 15 

para a população local, já que a área disponibilizada para o tratamento dos esgotos encontra-se 16 

contígua à Escola Municipal Milton Pizarro de Lima e a menos de 100 metros da Creche municipal do 17 

bairro. Dentre soluções individuais e coletivas, em função das características do bairro e da densidade 18 

e proximidade das residências, descartou-se a adoção da proposição de soluções individuais e estudou-19 

se a proposição de sistemas coletivos. No caso da coleta, está prevista apenas a implantação de redes 20 

coletoras secundárias e uma estação de tratamento, não havendo previsões de interceptores, estações 21 

elevatórias, entre outros. Neste projeto, para a coleta e transporte dos esgotos não há alternativas a 22 

serem estudadas. A área de atendimento é pequena e a topografia favorece apenas uma concepção: a 23 

condução dos esgotos por gravidade. Segundo ela, no relatório consta tudo o que foi previsto para a 24 

rede com os dimensionamentos e detalhamentos em anexo. Para a análise mais detalhada das 25 

alternativas de tratamento dos esgotos gerados na área do bairro Ave Maria foi necessário analisar 26 

preliminarmente os seguintes aspectos ambientais, técnicos e econômicos mais relevantes: I. Exigências 27 

da licença ambiental; II. Área disponível para o tratamento de titularidade do município; III. Área do 28 

tratamento próxima das residências, escola e creche municipal - facilidade na operação do sistema de 29 

tratamento; IV. Sistema de tratamento com baixa complexidade nas instalações - baixo custo 30 

operacional. Rafaela Facchetti (Transportes Única) perguntou se o município consta dentro da área de 31 

concessão. Luísa Cardoso respondeu que sim por se tratar de uma área urbana, porém, ainda não se 32 
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tem esse detalhamento. Rafaela Facchetti destacou que talvez seja necessário aguardar a definição da 33 

concessionária para tratar com a mesma uma outra maneira para a realização do investimento. Luísa 34 

Cardoso complementou que de acordo com as premissas colocadas pela a empresa no relatório as 35 

seguintes soluções descartadas para este projeto: I. Lagoas aeróbias e anaeróbias – apesar de serem 36 

sistemas de menor custo, esse sistema foi descartado para estudo dada a proximidade das áreas às 37 

residências e pela dificuldade de controle de odores e, ainda, pelo fato de que a área apresentada pelo 38 

município não é suficiente para implantação de uma lagoa; II. Lodos ativados: foi descartada por sua 39 

alta complexidade de operação. Exige mão de obra especializada, altos custos de implantação e 40 

operação e não é viável para baixas vazões; III. Disposição no solo – mesmo sendo incontestável a 41 

viabilidade do processo de tratamento como alternativa, há restrições para o seu uso, tendo em vista a 42 

necessidade de grandes áreas, a geração de vetores e necessita de fornecimento contínuo de água; 43 

necessidade de tratamento prévio do esgoto; necessidade de manejo das macrófitas. A proximidade da 44 

escola e da creche municipal inviabilizam a adoção desta alternativa. Sendo assim, foram propostas as 45 

seguintes tecnologias como apropriadas para o projeto, considerando principalmente a vasão: I. Tanque 46 

séptico + Filtro Anaeróbio – seguindo as normas da ABNT, é recomendada a instalação de caixa de 47 

gordura na canalização que conduz despejos de cozinhas para os tanques sépticos. A eficiência na 48 

remoção de DBO5,20 dos tanques sépticos varia de 30 a 65%. Os efluentes dos tanques sépticos devem 49 

ser encaminhados para unidades sequentes, como filtro anaeróbio. Após passar pelo filtro anaeróbio, o 50 

efluente tratado será destinado ao corpo receptor mais próximo através de um emissário final 51 

composto de tubos de PVC DN 150. São utilizados em projetos de baixas vazões – tecnologia simples, 52 

compacta e de baixo custo. Em termos da eficiência de remoção e atendimento das legislações 53 

pertinentes, para esta alternativa foram consideradas as eficiências com valores entre os previstos na 54 

NBR 13.969/1997, considerando uma temperatura média de 20°C nos meses mais frios. Considerou-se 55 

remoção de DBO5,20 e DQO igual a 65%, remoção de sólidos suspensos igual a 70%, de sólidos 56 

sedimentáveis de 70% e remoção de 40% de fósforo. (Todos os cálculos foram apresentados no 57 

relatório). Seria necessário 1 (uma) unidade do tanque séptico e 2 (duas) unidades do filtro anaeróbio. 58 

Claudia Karina perguntou se os moradores tem ou terão ciência sobre a tubulação e se a mesma passará 59 

por terrenos residenciais. Luísa Cardoso explicou que no momento o projeto se encontra em fase de 60 

estudo, no produto 4 a ser entregue pela empresa contratada define-se a mesma como responsável por 61 

todas essas questões, autorizações, licenças, etc. II. UASB + Filtro Anaeróbio – como a vazão é muito 62 

baixa, a implantação de UASB torna-se tecnicamente inviável, pois alguns parâmetros de 63 

dimensionamento não atendem a NBR nº 12.209/2011; III. Estação Modular de Tratamento de Esgoto 64 
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(EMTE) – foi apresentada na última reunião, apresenta elevada eficiência na remoção. Entretanto, 65 

necessita de aeração por meio de compressor e custos superiores às demais alternativas. Dessa forma, 66 

considerando os seguintes aspectos: a. Menor custo global; b. Menor impacto ambiental; c. Melhor 67 

aceitação da comunidade; d. Atender os aspectos técnicos e sanitários; e. Atender os padrões legais – 68 

recomenda-se a implantação do sistema Tanque Séptico seguido de Filtro Anaeróbico considerado de 69 

fácil manutenção e se, bem operado os odores gerados serão aqueles característicos de qualquer 70 

estação de tratamento. Nesse sentido não se justifica a adoção de outro tipo de tratamento de custos 71 

mais elevados. Outro ponto a considerar na escolha desse sistema, é que o município de Carmo foi 72 

acionado pelo Ministério Público para que tome providências para a implantação de uma unidade de 73 

Fossa-Filtro no bairro selecionado. Rafaela Facchetti destacou que na proposição de alternativas não foi 74 

levado em consideração a instalação de biodigestores, que podem representar um tratamento mais 75 

simples e que posteriormente pode permitir a ligação com a rede coletora da concessionária no 76 

município.  Edilene Branco (Águas do Imperador) ressaltou que essa solução pode ser vista para áreas 77 

rurais que não são atendidas pela concessionária. Rafaela Facchetti destacou que após a definição da 78 

empresa responsável pela concessão, será mais assertivo escolher qual sistema alternativo utilizar. Luísa 79 

Cardoso ressaltou que as proposições estão sendo realizadas para o tratamento, já que a coleta só pode 80 

ser feita de uma maneira. Sendo assim, após a aprovação do Comitê o projeto poderá seguir para as 81 

próximas etapas – elaboração e estudos ambientais - e assim chegar na contratação da intervenção. 82 

Segundo ela, pode ocorrer antes da implantação do projeto a intervenção por parte da concessionária. 83 

Entretanto, o Comitê pode buscar novas formas de atuação e investimentos dos recursos em munícipios 84 

que não sejam concessionados. Rafaela Facchetti sugeriu que seja solicitado a empresa um orçamento 85 

o para a implantação de biodigestores como uma solução alternativa. Elena Welper (NOVAMOSANTA) 86 

perguntou quais são os estudos ambientais definidos como um produto para a entrega por parte da 87 

empresa contratada. Luísa Cardoso respondeu que essa etapa corresponde ao licenciamento para o 88 

desenvolvimento das obras, ou seja, a empresa terá que realizar tudo que for necessário de 89 

documentação para a obtenção das licenças junto ao INEA. Ela também destacou, que essa etapa segue 90 

depois do projeto pois demanda a tecnologia que será implementada. Elena Welper perguntou se nas 91 

etapas de diagnóstico e elaboração do projeto foram contemplados os aspectos ambientais, pensando 92 

a realidade do local como um todo e nas questões que possivelmente podem representar entraves. 93 

Luísa Cardoso explicou que esses aspectos constam no relatório e a delimitação da área ficou a cargo 94 

do município, a fim de evitar essas questões conflituosas. Nelson Reis (OMA-BRASIL) sugeriu que seja 95 

elaborada uma matriz de valor que potencialize a redução de custos para auxiliar a tomada de decisão, 96 
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além do aproveitamento energético e educação ambiental. Rafaela Facchetti perguntou se já houve 97 

uma conversa com a comunidade sobre o projeto que será feito no local. Luísa Cardoso respondeu que 98 

sim e que a princípio os envolvidos estão de acordo com a proposição que está sendo realizada.  Elena 99 

Welper perguntou se alguém da AGEVAP foi até o local ou acompanhou as visitas técnicas. Luísa Cardoso 100 

respondeu que as visitas de campo foram realizadas pela empresa contratada e representantes das 101 

prefeituras. Victor Montes (AGEVAP/UD2) destacou que o projeto desde seu início tem como objetivo 102 

servir como modelo e trazer mais visibilidade para o Comitê. 3. Avaliação e encaminhamentos do V 103 

Seminário de Saneamento do Comitê Piabanha. Luísa Cardoso explicou que o V Seminário de 104 

Saneamento do Comitê Piabanha foi realizado nos meses de novembro e dezembro (3 dias). O 1° painel 105 

“Desafios do setor de saneamento na Região Hidrográfica IV perante o novo Marco Legal (Lei Federal 106 

nº 14.026/2020)” teve um total de 231 visualizações, com Erika e Karina realizando a abertura do evento 107 

e a apresentação dos palestrantes. A primeira apresentação abordou o tema “Panorama da Região 108 

Hidrográfica IV em relação às concessões dos serviços de água e esgoto”, ministrada por ela. A segunda 109 

apresentação colocou o tema “Atuação das concessionárias Águas do Imperador e Águas da Condessa 110 

nos municípios de Petrópolis e do Sul – Plano e Cronograma de investimentos para atingimento das 111 

metas de universalização dos serviços de água e esgoto”, ministrada pelo Marcio Salles - Diretor da 112 

Águas do Imperador. Já a terceira apresentação contou com a participação dos representantes dos 113 

municípios que compõem a RH-IV sobre o planejamento de prestação dos serviços de água e esgoto, 114 

considerando o novo Marco Legal do Saneamento, sendo eles Isabela Bernardes da Prefeitura de Areal, 115 

José Maria Soares da Prefeitura de Sapucaia e Raimundo Lopes da Prefeitura de Teresópolis. O 2º painel 116 

“Alinhamento das metas do setor de saneamento em relação ao enquadramento dos corpos hídricos 117 

em classes de uso, visando à segurança hídrica” teve um total de 131 visualizações, Erika Cortines 118 

realizou a abertura do evento e a apresentação dos palestrantes e José Paulo comentou e direcionou 119 

as perguntas para os mesmos. A primeira apresentação abordou o tema “Relação entre qualidade da 120 

água, os usos múltiplos (em especial o saneamento) e suas implicações no enquadramento dos corpos 121 

hídricos em classes de uso”, ministrada pela Diana Cavalcanti – Agência Nacional de Águas. A segunda 122 

apresentação colocou o tema “A importância da adequação do setor de saneamento ao instrumento 123 

de gestão enquadramento para a segurança hídrica, ministrada pela Gisela Boa Sorte – SEAS. Já a 124 

terceira apresentação abordou o tema “Enquadramento transitório de corpos de água para viabilização 125 

da gestão de recursos hídricos em áreas urbanas”, ministrada pelo Bruno Collischonn – ANA. O 3º painel 126 

“Perspectivas para o enquadramento de corpos hídricos em classes de uso na Região Hidrográfica IV”, 127 

teve um total de 123 visualizações, Erika Cortines realizou a abertura do evento e a apresentação dos 128 
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palestrantes. A primeira apresentação abordou o tema “Importância da integração para o processo de 129 

enquadramento fundamentado no Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do Paraíba do Sul, 130 

ministrada pelo Márcio Araújo – Agência Nacional de Águas. A segunda apresentação colocou o tema 131 

“Monitoramento pré e pós enquadramento”, ministrada pelo Sidnei Agra – PROFILL. Já a terceira 132 

apresentação abordou o tema Resultado do monitoramento dos afluentes do Piabanha na RH-IV, 133 

ministrada pelo Leonardo – HydroScience.  4. Status das atividades, demandas e encaminhamentos da 134 

CT-SB no ano de 2021. Luísa Cardoso explicou que foi solicitado pela coordenação da câmara técnica 135 

uma breve apresentação sobre o status das atividades, demandas e encaminhamentos no ano de 2021. 136 

I. Questionamento aos municípios sobre revisão PMSB – alguns munícipios deram retorno, mas 137 

basicamente nenhum deles possui seu plano revisado e solicitaram a possibilidade de o Comitê aplicar 138 

recursos para realizar essa revisão; II. Questionamento à PM Petrópolis sobre a revisão do PMSB – por 139 

ter membros que faziam parte da comissão responsável pela revisão, o Comitê participou ativamente e 140 

depois de um certo período não obteve mais retorno sobre o mesmo; III. Acompanhamento do processo 141 

de concessão de água e esgoto pelo ERJ – foi realizado o acompanhamento para verificar os municípios 142 

que aderiram ou não ao processo; IV. Organização e realização do V Seminário de Saneamento – sendo 143 

as diretrizes elaboradas pela presente câmara técnica e repassada as demais instâncias; V. Estudo 144 

comparativo e resumo relacionado às mudanças da nova Portaria de Potabilidade da Água; VI. 145 

Questionamento à Águas do Imperador sobre a taxa de recursos hídricos na conta; VII. Reunião junto 146 

ao Grupo Águas do Brasil sobre a atuação em Paraíba do Sul; VIII. Discussões sobre o projeto de sistemas 147 

alternativos; IX. Estudos/discussões sobre as obras do INEA e elaboração de Nota do Comitê; X. 148 

Elaboração e aprovação de Resolução de hierarquização dos munícipios para SES Urbanos (Resolução 149 

n°71); XI. Discussões e elaboração de nota técnica sobre a obrigatoriedade dos 70% em esgotamento 150 

urbano. Claudia Karina perguntou o que foi decido pelo Fórum com relação ao item anterior. Rafaela 151 

Facchetti respondeu que a proposta foi encaminhada ao CERHI para ser analisada, para posteriormente 152 

decidir se a discussão será encaminhada para a ALERJ. Luísa Cardoso destacou as principais atividades 153 

em andamento: I. Contrato SES Alternativos (Etapa 2 – Diagnóstico); II. Proposta de atuação em 154 

saneamento rural (Quilombo da Boa Esperança), conforme Resolução (Resolução nº 70) – atuação em 155 

conjunto com a Fiocruz, por meio da realização de um diagnóstico; III. Proposta de contratação de SES 156 

convencionais urbanos (contratação em lotes, com outros CBHs e gerenciadora), conforme 157 

hierarquização prevista na Resolução n° 71 – atuação nos municípios que não são concessionados, por 158 

meio da contratação de gerenciadora. Nelson Reis perguntou sobre o andamento da resolução que 159 

levanta a ideia que os usuários informem ao Comitê os parâmetros exigidos. Luísa Cardoso respondeu 160 
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Original assinada 

Claudia Karina Wilberg de Castro Costa  

Coordenadora da Câmara Técnica Saneamento Básico  

que foi solicitado aos usuários por meio de oficio o envio dos relatórios e uma minuta de resolução foi 161 

elaborada, mas não avançou para o Plenário. Segundo ela, em uma próxima reunião o tema pode ser 162 

resgatado. Nelson Reis destacou que a resolução pode se basear no Procon Água. Claudia Karina sugeriu 163 

que os questionamentos sejam reforçados em 2022.  164 

Encaminhamentos: 1. Solicitar à empresa contratada orçamento para a implantação de biodigestores 165 

como uma solução alternativa, pensando no aproveitamento do gás produzido, antes de prosseguir com 166 

a aprovação do produto; 2. Elaborar matriz de valor que potencialize a redução de custos, além do 167 

aproveitamento energético e educação ambiental para auxiliar a tomada de decisão. 3. Resgatar a 168 

minuta de resolução prevendo o envio de relatório de qualidade da água periodicamente ao Comitê. 169 

Reunião encerrada às 12 horas e 40 minutos. Ata lavrada por Luísa Poyares Cardoso, Especialista em 170 

Recursos Hídricos da Secretaria Executiva do Comitê Piabanha, AGEVAP - UD2. 171 

Petrópolis (RJ), 20 de dezembro de 2021. 172 

 173 

Ata aprovada na 7ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Saneamento Básico, realizada no dia 21 de 174 

janeiro de 2022, via plataforma de videoconferência Google Meet.  175 

 176 

 177 
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Lista de Presença:  Membros da Câmara Técnica Saneamento Básico: (APEA) Claudia Karina Wilberg de 181 

Castro Costa, (ACAMPAR/RJ) Vera de Fátima Martins, (CEDAE) Felippe Vasconcellos Simões, (Transp. 182 

Única) Rafaela Facchetti, (OMA-BRASIL) Nelson Rodrigues dos Reis Filho, (CEFET/RJ) Patrícia Ferreira de 183 

Souza Lima, (NOVAMOSANTA) Elena Monteiro Welper e (Águas do Imperador S/A) Edilene Moraes 184 

Branco. Membros do Comitê Piabanha: (APEDEMA/RJ) Markus Stephan W. Budzynkz, (ACERDAT-RJ) 185 

Antônio Linhares Sobrinho. Convidados: Victor Machado Montes (AGEVAP/UD2), Luísa Poyares Cardoso 186 

(AGEVAP/UD2), Felipe Albert (AGEVAP/UD2) e Gabrielle Silveira dos Reis (AGEVAP/UD2). Ausências 187 

Justificadas: (Pref. de Paty de Alferes) José Maria Soares Filho, (UFRRJ – ITR) Erika Cortines.  188 


