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APRESENTAÇÃO
A revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Macaé (RJ) é objeto
do contrato n.º 30/2019, firmado em 11 de novembro de 2019 entre o Consórcio
Intermunicipal Lagos São João (CILSJ), inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 03.612.270/000141, e a empresa SERENCO Serviços de Engenharia Consultiva LTDA (SERENCO),
localizada no município de Curitiba, Estado do Paraná, na Av. Sete de Setembro, n.º 3.574
- Centro - CEP: 80.250-210, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 75.091.074/0001-80.
Ressalta-se que a primeira versão do PMSB de Macaé, aprovado pelo Decreto
Municipal n.º 03 de 09 de janeiro de 2012, foi elaborado parte (abastecimento de água
potável e esgotamento sanitário) por empresa consultora, e parte (limpeza urbana e manejo
de resíduos sólidos) por membros da Prefeitura Municipal de Macaé (grupo de trabalho
criado pela portaria municipal n.º 985/2012). A vertente drenagem e manejo de águas
pluviais urbanas não foi contemplada nesta.
Em atendimento às prescrições contidas no termo de referência, documento que fez
parte do processo licitatório coleta de preços n.º 03/2019, o qual originou o vínculo
contratual supracitado após a contratada ser declarada vencedora do certame, a revisão
do PMSB de Macaé (RJ) deverá ser composta dos seguintes produtos:
➢ Produto 1: Plano de Trabalho;
➢ Produto 2: Plano de Mobilização Social;
➢ Produto 3: Diagnóstico da situação da prestação dos serviços de saneamento
básico e seus impactos nas condições de vida e no ambiente natural,
caracterização institucional da prestação dos serviços e capacidade econômicofinanceira e de endividamento do Município;
➢ Produto 4: Prognósticos e alternativas para universalização dos serviços de
saneamento básico. Objetivos e Metas;
➢ Produto 5: Concepção, para os 4 (quatro) eixos dos serviços de saneamento
básico, dos programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as
metas do PMSB e definição das ações para emergência e contingência;
➢ Produto 6: Estabelecer, para os 4 (quatro) eixos dos serviços de saneamento
básico, mecanismos e procedimentos de controle social e dos instrumentos para
o monitoramento e avaliação sistemática da eficiência, eficácia e efetividade das
ações programadas;
➢ Produto 7: Relatório do Plano Municipal de Saneamento Básico.
O presente documento corresponde ao Tomo III (esgotamento sanitário) do
diagnóstico da situação da prestação dos serviços de saneamento básico (Produto 3) da
revisão do PMSB de Macaé (RJ), sendo este enviado para aprovação dos membros da
comissão técnica de acompanhamento do CILSJ.
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1. INTRODUÇÃO
Foi aprovado pelo Governo Federal em janeiro de 2007 um diploma legal que
estabeleceu em nosso país a universalização do saneamento básico, a Lei n.º 11.445, de
05 de janeiro de 2007, um compromisso de todos os brasileiros em vencer importantes
desafios (BRASIL, 2007a). Esses desafios demandam dos governos federal, estaduais e
municipais, dos prestadores de serviços privados e públicos, da indústria de materiais, dos
agentes financeiros e da população em geral, através de canais de participação, um grande
esforço concentrado na gestão, no planejamento, na prestação de serviços, na fiscalização,
no controle social e na regulação dos serviços de saneamento ofertados a todos. Os
desafios propostos necessitam consolidar as agendas nacional, estaduais e municipais de
investimentos direcionados pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), cujo foco
principal é a promoção da saúde e a qualidade de vida da população brasileira. Tem-se,
portanto, o saneamento básico como o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações
operacionais de:
➢ Abastecimento de água potável;
➢ Esgotamento sanitário;
➢ Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos;
➢ Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.
Na sequência é editado o Decreto Federal n.º 7.217, de 21 de junho de 2010, o qual
regulamentou a Lei n.º 11.445/2007 (BRASIL 2007a; 2010a).
Já no dia 02 de agosto de 2010, o então presidente da república, aprovou a Lei nº
12.305, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), sendo regulamentada
pelo Decreto Federal nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010, impondo novas obrigações e
formas de cooperação entre o poder público-concedente e o setor privado, definindo a
responsabilidade compartilhada, a qual abrange fabricantes, importadores, distribuidores,
comerciantes e consumidores (BRASIL 2010b; 2010c).
E no dia 15 de julho de 2020 foi sancionada a Lei Federal n.º 14.026, que atualiza o
marco legal do saneamento básico e altera a Lei n.º 9.984, de 17 de julho de 2000, para
atribuir à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) competência para editar
normas de referência sobre o serviço de saneamento, a Lei n.º 10.768, de 19 de novembro
de 2003, para alterar o nome e as atribuições do cargo de Especialista em Recursos
Hídricos, a Lei n.º 11.107, de 6 de abril de 2005, para vedar a prestação por contrato de
programa dos serviços públicos de que trata o art. 175 da Constituição Federal, a Lei n.º
11.445, de 5 de janeiro de 2007, para aprimorar as condições estruturais do saneamento
básico no País, a Lei n.º 12.305, de 2 de agosto de 2010, para tratar dos prazos para a
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, a Lei n.º 13.089, de 12 de janeiro
de 2015 (Estatuto da Metrópole), para estender seu âmbito de aplicação às microrregiões,
e a Lei n.º 13.529, de 4 de dezembro de 2017, para autorizar a União a participar de fundo
com a finalidade exclusiva de financiar serviços técnicos especializados. As principais
mudanças do novo marco legal do saneamento básico estão discriminadas abaixo
(BRASIL, 2020b):
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1. Estabelece a data de 31 de dezembro de 2033 para a universalização dos serviços
de saneamento:
•

99% da população com acesso à água potável;

•

90% da população com acesso ao tratamento e à coleta de esgoto;

•

Caso se comprove inviabilidade técnica ou financeira, o prazo poderá ser
estendido até 2040.

2. Determina a realização de licitação para concessão dos serviços de abastecimento
de água e de esgotamento sanitário, com participação de empresas públicas e
privadas, acabando com o direito de preferência das companhias estaduais
(“contratos de programa”).
•

O novo marco prevê a continuação dos contratos de programas que estão em
vigência, desde que sejam respeitadas as cláusulas que adaptem o
instrumento ao modelo de aperfeiçoamento proposto pelo marco.

•

Também permite a instituição de prestação regionalizada, com agrupamento
de Municípios para prestação integrada de um ou mais componentes dos
serviços públicos de saneamento básico em determinada região. Desta
forma, fica afastado o risco de municípios que sejam pequenos ou que tenham
menos recursos ficarem de fora do processo de universalização.

3. Define novos prazos para o encerramento de lixões a céu aberto:
•

Capitais e regiões metropolitanas terão até 31 de dezembro de 2020 e
municípios com menos de 50 mil habitantes terão até 2024.

4. Determina que a ANA, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, que
tem o papel de garantir a segurança hídrica do país, edite as normas de referência
para a prestação de saneamento básico:
•

De padrões de qualidade e eficiência na prestação, manutenção e operação
dos sistemas de saneamento básico;

•

De regulação tarifária dos serviços públicos de saneamento básico;

•

De padronização dos contratos de prestação de serviços públicos de
saneamento básico;

•

De redução progressiva e controle da perda de água.

Para finalizar, no dia 21 de julho de 2020 foi publicado o Decreto Federal n.º 10.430
que dispõe sobre o Comitê Interministerial de Saneamento Básico, órgão colegiado
instituído pelo art. 53-A da Lei n.º 11.445/2007, com a finalidade de assegurar a
implementação da política federal de saneamento básico e de articular a atuação dos
órgãos e das entidades da administração pública federal quanto à alocação de recursos
financeiros em ações de saneamento básico. Compete ao Comitê Interministerial de
Saneamento Básico (BRASIL, 2020c):
I.

coordenar, integrar, articular e avaliar a gestão, em âmbito federal, do Plano
Nacional de Saneamento Básico;
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II.

acompanhar o processo de articulação e as medidas que visem à destinação dos
recursos para o saneamento básico, no âmbito do Poder Executivo federal;

III.

garantir a racionalidade da aplicação dos recursos federais no setor de
saneamento básico, com vistas à universalização dos serviços e à ampliação dos
investimentos públicos e privados no setor;

IV.

elaborar estudos técnicos para subsidiar a tomada de decisões sobre a alocação
de recursos federais no âmbito da política federal de saneamento básico; e

V.

avaliar e aprovar orientações para a aplicação dos recursos federais em
saneamento básico.

Tendo por base estes novos marcos legais, integrados à Política Nacional de
Saneamento Básico (PNSB), ficam os municípios e o Distrito Federal responsáveis por
alcançar a universalização dos serviços, devendo ser prestados com eficiência, para evitar
danos à saúde pública e proteger o meio ambiente, considerando a capacidade de
pagamento dos usuários e a adoção de soluções progressivas, articuladas, planejadas,
reguladas e fiscalizadas, com a participação e o controle social.
Complementa os marcos legais anteriormente referidos a Lei dos Consórcios
Públicos, n.º 11.107/2005, seu Decreto Regulamentador n.º 6.017/2007, a Lei Nacional de
Meio Ambiente, n.º 6.938/1981, a Lei da Política Nacional de Educação Ambiental n.º
9.795/1999 e a Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) n.º 9.433/1997.
A Figura 1 representa a integração dos marcos legais anteriormente referidos
(BRASIL 1981; 1997; 1999; 2005; 2007a; 2007b; 2010a; 2010b; 2010c, 2020b), sendo
verificado que as duas Políticas Nacionais que tratam sobre o saneamento básico (Leis
Federais n.º 11.445/2007 e 12.305/2010) são gerenciadas por dois Ministérios
(Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente) e têm várias Leis/Decretos Federais que
corroboram na aplicação das normativas.

Figura 1 - Integração Nacional da Legislação Saneamento Básico/Resíduos Sólidos Urbanos.
Fonte: SERENCO.
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Ainda quanto às responsabilidades, a Lei Federal n.º 9.433/97 promulgou a PNRH,
criando instrumentos para a gestão integrada e sustentável da água, principalmente nas
tomadas de decisões por meio dos comitês de bacias hidrográficas. Especificamente para
o Estado do Rio de Janeiro, a Lei Estadual n.º 3.239/99 instituiu a Política de Recursos
Hídricos Estadual.
De forma geral, a PNRH estabeleceu as diretrizes e os princípios básicos para os
recursos hídricos, identificando-o como um recurso limitado e um bem público com valor
econômico, a ser gerido no âmbito de bacias hidrográficas.
A gestão das águas, de acordo com a legislação vigente, deve ser gerida de forma
descentralizada, por meio dos Comitês de Bacia, que são formados por representantes do
poder público, da sociedade civil e dos usuários da água.
O Erro! Fonte de referência não encontrada. demonstra os preceitos institucionais
relativos à água contidos na Constituição Federal, onde pode-se notar 3 níveis de
administração: federal, estadual e municipal (apesar disso, devem ser considerados os
limites das bacias hidrográficas para a gestão dos recursos hídricos, mesmo que ultrapasse
os limites administrativos estaduais e municipais).
Quadro 1 - Constituição Federal de 1988 e os preceitos institucionais relativos à água.

Fonte: PBUGRHI, 2016.

De acordo com a Lei n° 9.984/00 (que dispõe sobre a criação da ANA), entidade
federal de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e de coordenação do
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH), e dá outras
providências), o SINGREH é composto pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos,
Agência Nacional de Águas, Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos e do Distrito
Federal, comitês de bacias hidrográficas, autoridades públicas federais, estaduais,
municipais e do Distrito Federal, e as agências de água com jurisdição sobre a gestão dos
recursos hídricos.
As atribuições do SINGREH são as seguintes:
➢ Coordenar a gestão integrada das águas;
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➢ Responder pelo planejamento, regulação e controle do uso, preservação e
recuperação dos recursos hídricos;
➢ Arbitrar administrativamente conflitos afetos à matéria;
➢ Efetuar a cobrança pelo uso de recursos hídricos.

Figura 2 - Estrutura básica do SINGREH.
Fonte: PBUGRHI, 2016.

Especificamente para o Estado do Rio de Janeiro, a Lei n.º 5.101/2007 criou o
Instituto Estadual do Ambiente (INEA), submetido a regime autárquico especial e vinculado
à Secretaria de Estado do Ambiente. A Secretaria de Estado do Ambiente e
Sustentabilidade (SEAS) constitui órgão de primeiro nível hierárquico da administração
estadual do Rio de Janeiro. Integram a SEAS: O INEA; Comissão Estadual de Controle
Ambiental (CECA); Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONEMA) e o Fundo Estadual
de Controle Ambiental (FECAM).
O principal braço executor desta política é o INEA, que tem a missão de proteger,
conservar e recuperar o patrimônio ambiental do estado, em prol da sustentabilidade. É um
órgão gestor ambiental que exerce papel estratégico no desenvolvimento do estado com a
função de executar as políticas estaduais do meio ambiente, de recursos hídricos e de
recursos florestais adotadas pelos Poderes Executivo e Legislativo do Estado. De acordo
com a Lei n.º 5.101, cabe ao INEA as seguintes competências principais:
➢ Conduzir os processos de licenciamento ambiental de competência estadual e
expedir as respectivas licenças;
➢ Exercer o poder de polícia em matéria ambiental e de recursos hídricos;
➢ Expedir normas regulamentares sobre as matérias de sua competência;
➢ Editar atos de outorga e extinção de direito de uso dos recursos hídricos;
➢ Efetuar a cobrança aos usuários pelo uso dos recursos hídricos;
➢ Promover ações de recuperação ambiental;
➢ Realizar ações de controle e desenvolvimento florestal.
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Já os comitês de bacias hidrográficas são entes consultivos e deliberativos para a
gestão dos recursos hídricos com as seguintes funções básicas:
➢ Promover debates e coordenar temas pertinentes a respectiva bacia;
➢ Arbitrar disputas em primeira instância administrativa;
➢ Aprovar os planos de bacia hidrográfica;
➢ Acompanhar a implementação dos planos e propor medidas para cumprir as metas
estabelecidas;
➢ Estabelecer mecanismos para a cobrança e propor os montantes a serem
coletados.
Para a região de Macaé, o Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rio Macaé e das Ostras
(CBH Macaé), criado pelo Decreto Estadual n.º 34.243/2003, é um órgão colegiado, com
atribuições normativas, deliberativas e consultivas, de nível regional, integrante do Sistema
Estadual de Recursos Hídricos (SERHI).
O CBH Macaé possui como entidade delegatária o Consorcio Intermunicipal para
Gestão Ambiental da Bacia da Região dos Lagos, do rio São João e Zona Costeira,
comumente chamado de Consórcio Intermunicipal Lagos São João (CILSJ). A
atual composição do CILSJ conta com treze prefeituras municipais, cinco empresas e uma
plenária com sete instituições da sociedade civil organizada. De acordo com seu estatuto,
são finalidades do CILSJ:
➢ Representar o conjunto de associados que o integram em assuntos de interesse
comum e de caráter ambiental, perante quaisquer entidades de direito público ou
privado, nacionais ou internacionais;
➢ Planejar, adotar e executar planos, programas e projetos destinados a promover e
acelerar o desenvolvimento sustentável e a conservação ambiental;
➢ Promover programas e ou medidas destinadas à recuperação, conservação e
preservação do meio ambiente;
➢ Promover a integração das ações, dos programas e projetos desenvolvidos pelos
órgãos governamentais e empresas privadas, consorciados ou não, destinados a
recuperação, conservação e preservação ambiental;
➢ Promover medidas, de aspecto corretivo ou preventivo, destinados a conservação
do meio ambiente e a despoluição de rios, represas, lagoas, lagunas e praias;
➢ Gestionar junto aos órgãos públicos, às instituições financeiras e à iniciativa
privada, recursos financeiros e tecnológicos destinados ao desenvolvimento
sustentável da região;
➢ Dar apoio técnico ao Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos,
aos conselhos gestores de lagoas, lagunas e reservatórios, e aos comitês de bacia
que foram eventualmente criados pelo poder público estadual, para execução dos
planos e programas definidos por essas instâncias;
➢ Dar apoio operacional como delegatária aos Comitês de Bacia estaduais,
inexistindo limites intermunicipais para as finalidades a que se propõe, podendo
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assim exercer outras atribuições que lhe sejam cometidas, desde que compatíveis
com a sua finalidade, e que venham acompanhadas de aporte dos recursos
financeiros necessários.
Finalizando as responsabilidades sobre os recursos hídricos, os Municípios têm
dever constitucional de preservar o meio ambiente e, consequentemente, os recursos
hídricos. Uma forma muito importante de atuação dos municípios é com o ordenamento
territorial, além de legislar e fiscalizar sobre o assunto.
De acordo com o Art. 8 da Lei Federal n.º 11.445/2007, o município é o titular dos
serviços de saneamento básico, na hipótese de interesse local, como é o caso de Macaé.
Ainda de acordo com a mesma Lei, o Art. 9 determina que o município formulará a Política
Pública de Saneamento Básico, devendo:
➢ Elaborar os planos de saneamento básico, nos termos desta Lei, bem como
estabelecer metas e indicadores de desempenho e mecanismos de aferição
de resultados, a serem obrigatoriamente observados na execução dos
serviços prestados de forma direta ou por concessão;
➢ Prestar diretamente os serviços, ou conceder a prestação deles, e definir, em
ambos os casos, a entidade responsável pela regulação e fiscalização da
prestação dos serviços públicos de saneamento básico;
➢ Definir os parâmetros a serem adotados para a garantia do atendimento
essencial à saúde pública, inclusive quanto ao volume mínimo per capita de
água para abastecimento público, observadas as normas nacionais relativas
à potabilidade da água;
➢ Estabelecer os direitos e os deveres dos usuários;
➢ Estabelecer os mecanismos e os procedimentos de controle social, observado
o disposto no inciso IV do caput do art. 3º desta Lei;
➢ Implementar sistema de informações sobre os serviços públicos de
saneamento básico, articulado com o Sistema Nacional de Informações em
Saneamento Básico (SINISA), o Sistema Nacional de Informações sobre a
Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR) e o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH), observadas a metodologia
e a periodicidade estabelecidas pelo Ministério do Desenvolvimento Regional;
➢ Intervir e retomar a operação dos serviços delegados, por indicação da
entidade reguladora, nas hipóteses e nas condições previstas na legislação e
nos contratos.
Através da análise dos Arts. 8 e 9, percebe-se a abrangência da responsabilidade
do Município, que no caso de Macaé, possui uma Secretaria Municipal de Infraestrutura,
que possui as seguintes atribuições, dentre outras constantes na Lei Complementar n.º
256/2016:
➢ Proceder à análise, operacionalização e controle dos projetos de
parcelamento do solo urbano e rural;
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➢ Executar e fiscalizar os serviços de utilidade pública de interesse da
municipalidade;
➢ Promover a manutenção dos serviços de águas pluviais, bem como a limpeza
dos cursos de água de competência do Município;
➢ Fazer o monitoramento do licenciamento do uso e da ocupação do solo em
terrenos públicos e privados;
➢ Conservar e manter a infraestrutura urbana da cidade, incluindo suas vias,
parques, praças, jardins e cemitérios, além da prestação dos serviços de
limpeza urbana e iluminação pública;
➢ Executar e conservar, especificamente, no que concerne à limpeza das vias
urbanas, coordenando e fiscalizando os serviços de utilidade pública de
interesse da municipalidade;
➢ Coordenar, controlar e fiscalizar os serviços públicos concedidos ou
permitidos, no que é pertinente à sua competência e atribuições;
➢ Programar e executar as atividades inerentes à coleta de lixo, varrição, capina
e limpeza dos logradouros públicos;
➢ Planejar e executar a reciclagem de lixo e de entulhos de obras, em
articulação com a Secretaria Municipal de Ambiente e Sustentabilidade;
➢ Receber de toda a municipalidade o lixo doméstico, de bares, restaurantes e
similares;
➢ Realizar a coleta de lixo hospitalar e de materiais poluentes, tóxicos e radioativos, dando-lhes a adequada destinação;
➢ Administrar o aterro sanitário;
➢ Realizar limpeza especializada e desinfecção de áreas públicas;
➢ Cobrar, receber, remunerar e ser remunerada por qualquer tipo de serviço
prestado, na forma de sua regulamentação;
➢ Controlar os serviços de vigilância ambiental, preservação dos mananciais,
reserva florestal e parques, em articulação com a Secretaria Municipal de
Ambiente e Sustentabilidade;
➢ Realizar a manutenção, operação, tratamento e distribuição de água no
Município;
➢ Realizar os serviços de manutenção, operação, coleta e tratamento de esgoto
no Município;
➢ Executar serviços pertinentes ao controle da qualidade da água distribuída à
população;
➢ Realizar diretamente ou através de contratação as obras de construção e
manutenção de estações de tratamento de água e esgoto, inclusive
elevatórias.
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A Secretaria Municipal de Infraestrutura tem a responsabilidade de programar,
projetar, executar, conservar, restaurar e fiscalizar as obras públicas de responsabilidade
do Município. Suas atribuições estão destacadas na Lei Complementar n.º 256/2016.
Essa secretaria possui em sua estrutura funcional a Secretaria Municipal Adjunta de
Saneamento (SEMASA), com o intuito de tratar dos assuntos relativos ao saneamento. A
SEMASA é a operadora dos sistemas de água e esgoto dos distritos e localidades, além de
ser a agência reguladora do contrato de Parceria Público Privada (PPP) de esgoto da Sede
Municipal.
Com relação a vertente resíduos sólidos, a Secretaria Municipal de Infraestrutura
possui a Secretaria Municipal Adjunta de Serviços Públicos (SEMUSP) em sua estrutura
funcional. A SEMUSP é responsável pela regulação e fiscalização do contrato de prestação
de serviços de coleta e limpeza urbana do município.
O município também dispõe da Secretaria Municipal de Ambiente e Sustentabilidade,
que tem o encargo de estabelecer os mecanismos de controle dos processos e execução
da política ambiental do município.
Na sequência serão apresentados os principais instrumentos legais das esferas
Estadual e Municipal.
1.1.

LEIS ESTADUAIS

➢ Decreto-lei n.º 134/1975 - Dispõe sobre a prevenção e o controle da poluição do
meio ambiente no Estado do Rio de Janeiro;
➢ Lei n.º 650/1983 - Dispõe sobre a Política Estadual de Defesa e Proteção das
Bacias Fluviais e Lacustres do Rio de Janeiro;
➢ Deliberação CECA n.º 1007/1986 - Aprova a NT-202.R-10, para critérios e padrões
para lançamento de efluentes líquidos;
➢ Deliberação CECA n.º 1995/1990 - Aprova a DZ-942.R-7, para diretriz do programa
de autocontrole de efluentes líquidos - PROCON água;
➢ Lei n.º 1.681/1990 - Dispõe sobre a elaboração do Plano Diretor de Áreas de
Proteção Ambiental criadas no Estado;
➢ Lei n.º 3.007/1998, que dispõe sobre o transporte, armazenamento e queima de
resíduos tóxicos no Estado do Rio de Janeiro;
➢ Lei Estadual n.º 3.239/99 - Institui a Política Estadual de Recursos Hídricos, cria o
sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos, regulamenta a
Constituição Estadual, em seu Art. 261, parágrafo 1º, inciso VII;
➢ Lei n.º 3.467/2000 - Dispõe sobre as sanções administrativas derivadas de
condutas lesivas ao meio ambiente no Estado do Rio de Janeiro;
➢ Resolução CERHI n.º 07/2003 - Dispõe sobre procedimentos e estabelece critérios
gerais para instalação e instituição dos comitês de bacias hidrográficas;
➢ Lei n.º 4.191/2003 - Dispõe sobre a política estadual de resíduos sólidos;
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➢ Lei n.º 4.247/2003 - Dispõe sobre a cobrança pela utilização dos recursos hídricos
de domínio do Estado do Rio de Janeiro. Alterada pela Lei n.º 5.234/2008;
➢ Decreto Estadual n.º 32.862/2003 - Dispõe sobre o Conselho Estadual de
Recursos Hídricos;
➢ Decreto Estadual n.º 34.243/2003 - Institui o CBH do rio Macaé, que compreende
a bacia do rio Jurubatiba, Bacia da Lagoa de Imboassica e a bacia do rio
Imboassica, no âmbito do Sistema Estadual de Gerenciamento dos Recursos
Hídricos;
➢ Lei Estadual n.º 4.556/2005 - Cria, estrutura e dispõe sobre o funcionamento da
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de
Janeiro - AGENERSA;
➢ Decreto Estadual n.º 40.156/2006 - Estabelece os procedimentos técnicos e
administrativos para a regularização dos usos da água superficial e subterrânea,
bem como, para ação integrada de fiscalização com os prestadores de serviços de
saneamento;
➢ Lei n.º 5.101/2007 - Dispõe sobre a criação do Instituto Estadual do Ambiente INEA e sobre outras providências para maior eficiência na execução das políticas
estaduais de meio ambiente, de recursos hídricos e florestais;
➢ Deliberação CECA n.º 4.886/2007 - Aprova a DZ-215.R-4, para diretriz de controle
de carga orgânica biodegradável em efluentes líquidos de origem sanitária;
➢ Lei n.º 5.131/ 2007 - Torna obrigatório os estabelecimentos situados no estado do
Rio de Janeiro que comercializam lâmpadas fluorescentes coloquem à disposição
dos consumidores lixeira para a sua coleta quando descartadas ou inutilizadas;
➢ Lei n.º 5.541/2009 - Disciplina a comercialização e o descarte de óleos lubrificantes
e de filtros de óleo, na forma da resolução CONAMA n.º 362/2005;
➢ Lei n.º 5.639/2010 - Dispõe sobre os contratos de gestão entre o órgão gestor e
executor da política estadual de recursos hídricos e entidades delegatárias de
funções de agência de água;
➢ Lei n.º 6.635/2013 - Dispõe sobre o gerenciamento dos resíduos sólidos
hospitalares e dos serviços de saúde no estado do Rio de Janeiro
➢ Resolução CONEMA n.º 56/2013 - Estabelece critérios para a inexigibilidade de
licenciamento ambiental para associações e cooperativas de catadores para
atividade de recebimento, prensagem, enfardamento e armazenamento
temporário de resíduos sólidos recicláveis não perigosos, inertes, oriundos de
coleta seletiva;
➢ Resolução CERHI-RJ n.º 107/2013 - Aprova os novos limites das regiões
hidrográficas do estado do Rio de Janeiro;
➢ Lei n.º 6.862/2014 - Obriga as empresas que prestam serviço de remoção e
transporte de lixo a equiparem com rastreador nos veículos utilizados nessa
remoção e transporte;
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➢ Lei n.º 6.805/2014 - Inclui artigos na lei n.º 4.191, de 30 de setembro de 2003 Política Estadual de Resíduos Sólidos, instituindo a obrigação da implementação
de sistemas de logística reversa para resíduos eletroeletrônicos, agrotóxicos,
pneus e óleos lubrificantes no âmbito do estado do Rio de Janeiro.
➢ Decreto Estadual n.º 44.820/2014 - Dispõe sobre o sistema de Licenciamento
Ambiental - SLAM;
➢ Decreto Estadual n.º 45.482/2015 - Altera o Decreto Estadual n.º 44.820, de 02 de
junho de 2014;
➢ Resolução INEA n.º 112/2015 - Aprova a Norma Operacional 28 (NOP INEA-28),
para o licenciamento das atividades de Coleta e Transporte Rodoviário de
Resíduos de Serviço de Saúde (RSS);
➢ Resolução INEA n.º 113/2015 - Aprova a Norma Operacional 26 (NOP INEA-26),
para o licenciamento das atividades de Coleta e Transporte Rodoviário de
Resíduos Perigosos (Classe I) e não-perigosos (Classes II A e II B);
➢ Resolução INEA n.º 114/2015 - Aprova a Norma Operacional 27 (NOP INEA-27),
para o licenciamento de atividades de Coleta e Transporte Rodoviário de Resíduos
da Construção Civil (RCC);
➢ Lei nº 7634/2017 - Estabelece estratégias para ampliar a coleta seletiva em
benefício da inclusão sócio produtiva dos catadores no estado do Rio de Janeiro;
➢ Lei n.º 8151/2018 - Institui o sistema de logística reversa de embalagens e resíduos
de embalagens, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, de acordo com o previsto
na Lei Federal n.º 12.305, de 2010 e no Decreto n.º 7.404, de 2010;
➢ Resolução CONEMA n.º 79/2018 - Aprova a Norma Operacional 35 (NOP INEA35), que estabelece a metodologia do Sistema Online de Manifesto de Transporte
de Resíduos - Sistema MTR, de forma a subsidiar o controle dos Resíduos Sólidos
gerados, transportados e destinados no Estado do Rio de Janeiro.
1.2.

LEIS MUNICIPAIS

➢ Lei Orgânica do Município de Macaé;
➢ Lei Complementar n.º 016/1999 - Dispõe sobre o Código de Obras do Município
de Maca;
➢ Lei Complementar n.º 027/2001 - Dispõe sobre o código municipal de meio
ambiente;
➢ Lei complementar n.º 028/2001 e atualizações - Imposto sobre a Propriedade
predial e Territorial Urbana (IPTU);
➢ Lei complementar n.º 045/2004 - Consolida as Leis Municipais n.º 006/1998,
012/1999 e 017/1999, que dispõem sobre a Divisão Administrativa do Município,
promove novo ordenamento territorial, expandindo a zona urbana;
➢ Lei Municipal n.º 046/2004 - Criou a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil
(COMDEC);
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➢ Lei n.º 3068/2008 - Dispõe sobre o Gerenciamento de Resíduos de Serviço de
Saúde no Município de Macaé;
➢ Lei complementar n.º 113/2009 - Cria a Empresa Pública Municipal de
Saneamento (ESANE);
➢ Lei n.º 3246/2009 - Estabelece prazo para implantação de coleta seletiva de óleos
e gorduras de origem vegetal ou animal, usados;
➢ Lei complementar n.º 141/2010 (alterada pelas Leis Complementares: 144/2010,
171/2011, 220/2013, 226/2013, 230/2014 e 232/2014) - Dispõe sobre o Código de
Urbanismo do município de Macaé;
➢ Lei n.º 3.345/2010 - altera a Lei n.º 2.401/2003 - Cria o Fundo Ambiental;
➢ Lei n.º 3.371/2010 - Veda o descarte de lixo doméstico e entulhos em logradouros
públicos;
➢ Lei nº 3.567 de 2011 - Autoriza a celebração de convênio com associações e
cooperativas constituídas por catadores de materiais recicláveis que estejam
legalmente constituídas e que tenham sede no município para a execução do
serviço público de coleta de lixo;
➢ Lei Municipal n.º 3.665/2011 - Institui o Fundo Garantidor de Parcerias PúblicoPrivadas de Serviços de Saneamento Básico do Município de Macaé - FGPSB;
➢ Resolução COMMADS n.º 010/2011 - Dispõe sobre a regulamentação para
publicação das licenças de atividades potencialmente poluidoras e das placas
informativas pertinentes ao licenciamento ambiental municipal;
➢ Lei n.º 3.852/2012 - Dispõe sobre objetivos, instrumentos, princípios e diretrizes
para o Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos no Município de
Macaé;
➢ Lei Complementar n.º 230/2014 - Dispõe sobre a derrogação do Código de Obras
do município de Macaé, do Código de Urbanismo do Município de Macaé;
➢ Lei Complementar Municipal n.º 256/2016 - Dispõe sobre a reestruturação na
Administração Pública Municipal;
➢ Lei complementar n.º 279/2018 - Dispõe sobre a Política de desenvolvimento
Urbano e o Plano Diretor do município de Macaé;
➢ Lei Complementar n.º 282/2018 - Institui o Código Tributário do Município de
Macaé.
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2. OBJETIVOS
2.1.

OBJETIVO GERAL

Atender aos dispostos legais norteadores do setor, notadamente a Lei Federal nº
11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento
básico e para a política federal de saneamento básico, o Decreto Federal nº 7.217 de 21
de junho de 2010, que regulamentou a Lei nº 11.445/2007, no desenvolvimento e instituição
do PMSB de Macaé (BRASIL 2007a, 2010a).
Conforme parágrafo 2º, art. 1º do Decreto Federal nº 10.203 de 22 de janeiro de
2020, transcrito abaixo, todos os municípios brasileiros e o Distrito Federal devem ter seu
respectivo Plano de Saneamento Básico (PSB) até no máximo 31 de dezembro de 2022,
sendo condição para o acesso a recursos federais destinados a serviços de saneamento
básico.
§2º - Após 31 de dezembro de 2022, a existência de plano de saneamento básico,
elaborado pelo titular dos serviços, será condição para o acesso a recursos
orçamentários da União ou a recursos de financiamentos geridos ou administrados
por órgão ou entidade da administração pública federal, quando destinados a
serviços de saneamento básico (BRASIL, 2020).

Conforme § 4º do Art. 19 da Lei Federal nº 11.445/2007, os planos de saneamento
básico deverão ser revistos periodicamente, em prazo não superior a 4 (quatro) anos,
anteriormente à elaboração do Plano Plurianual.
Sendo assim, o PMSB tem como objetivo principal dotar o município de Macaé de
instrumentos e mecanismos que permitam a implantação de ações articuladas, duradouras
e eficientes, que possam garantir a universalização do acesso aos serviços de saneamento
básico com qualidade, equidade e continuidade, através de metas definidas em um
processo participativo, e desta forma, atender às exigências estabelecidas na Lei Nacional
de Saneamento Básico (LNSB).
Visando a universalização dos serviços de saneamento serão estudadas e
identificadas áreas de novos parcelamentos de solo e previsões de adensamento
populacional de maneira a subsidiar as ações e programas necessários ao atendimento
dessas regiões, sempre considerando a sustentabilidade econômico-financeira para a
prestação dos serviços de maneira adequada.
2.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Como objetivos específicos, destacam-se:
1. Formular diagnóstico da situação local, com base em sistemas de indicadores
sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos;
2. Definir os objetivos e metas para a universalização do acesso aos serviços de
saneamento básico, com qualidade, integralidade, segurança, sustentabilidade
(ambiental, social e econômica), regularidade e continuidade;
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3. Definir critérios para a priorização dos investimentos, em especial para o
atendimento à população de baixa renda;
4. Fixar metas físicas e financeiras, baseadas no perfil do déficit de saneamento
básico e nas características locais;
5. Definir os programas, projetos, ações e investimentos e sua previsão de inserção
no Plano Plurianual (PPA) e no orçamento do Governo Municipal de Macaé;
6. Definir os instrumentos e canais da participação e controle social, os mecanismos
de monitoramento e avaliação dos planos e as ações para emergências e
contingências;
7. Estabelecer estratégias e ações para promover a saúde ambiental, salubridade
ambiental, a qualidade de vida e a educação ambiental nos aspectos relacionados
ao saneamento básico;
8. Estabelecer diretrizes para a busca de alternativas tecnológicas apropriadas, com
métodos, técnicas e processos simples e de custos viáveis, que considerem as
peculiaridades locais e regionais adequadas à realidade socioeconômica,
ambiental e cultural;
9. Fixar as diretrizes para a elaboração dos estudos e a consolidação e
compatibilização dos planos setoriais específicos, relativos aos componentes do
saneamento básico;
10. Estabelecer diretrizes e ações, em parceria com os setores de gerenciamento dos
recursos hídricos, meio ambiente e habitação, para preservação e recuperação do
ambiente, em particular do ambiente urbano, dos recursos hídricos e do uso e
ocupação do solo;
11. Garantir o efetivo controle social, com a inserção de mecanismos de participação
popular e de instrumentos institucionalizados para atuação nas áreas de regulação
e fiscalização da prestação de serviços;
12. Definir requisitos e ações para promover a redução na geração de resíduos
sólidos, estabelecendo práticas de reutilização e solução de reciclagem. Deve-se,
ainda, definir ações para promover a coleta seletiva e a inclusão social e
econômica de catadores de materiais recicláveis;
13. Definir as ações para o manejo sustentável das águas pluviais urbanas conforme
as normas de ocupação do solo (incluindo exemplos como a minimização de áreas
impermeáveis; o controle do desmatamento e dos processos de erosão e
assoreamento; implantação de alternativas de infiltração das águas no solo;
recomposição da vegetação ciliar de rios urbanos; detenção e/ou
reaproveitamento da água de chuva, entre outros).
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3. DIRETRIZES GERAIS ADOTADAS
O PMSB, abrangendo todo o território de Macaé (RJ), está sendo desenvolvido em
atendimento ao que prescreve a Lei Federal nº 11.445/2007, bem como seu decreto
regulamentador nº 7.217/2010 (BRASIL 2007a; 2010a).
Ressalte-se que outros dispositivos legais a níveis federal, estadual e municipal, bem
como instruções normativas e orientações técnicas existentes, que, de alguma forma têm
relação com o objeto do contrato, estão sendo consultados.
Além destas legislações, o presente Produto 3 (diagnóstico situacional) foi elaborado
de acordo com as seguintes diretrizes:
➢ Identificação das condições de acesso aos serviços e os impactos da situação nas
condições de vida da população, utilizando indicadores sanitários,
epidemiológicos, ambientais, socioeconômicos e apontando as causas das
deficiências detectadas;
➢ Identificação das condições atuais do saneamento básico conforme indicadores
de eficiência e eficácia da prestação dos serviços;
➢ Avaliação da realidade local na perspectiva da bacia hidrográfica e da região a
qual está inserida, por meio da análise de estudos, planos e programas voltados
para a área de saneamento básico que afetem Macaé;
➢ Contemplação da perspectiva dos técnicos e da sociedade;
➢ Análise, quando disponíveis, das informações e diretrizes de outras políticas
correlatas ao saneamento básico.
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4. METODOLOGIA UTILIZADA
O diagnóstico situacional é essencial para a construção do PMSB, pois nele ocorre
a avaliação dos serviços de saneamento básico de Macaé, com a verificação dos aspectos
técnicos e sociais necessários às demais etapas de planejamento do setor.
De modo geral, o diagnóstico consistiu em identificar e caracterizar os diversos
problemas a partir das informações levantadas, procurando observar as respectivas
causas, sendo consideradas as 6 (seis) regiões administrativas inseridas nos limites
territoriais do Distrito Federal.
Foi elaborado tomando-se por base informações bibliográficas, inspeções de campo
e dados secundários coletados nos órgãos públicos que trabalham com o saneamento
básico, sendo realizada ampla pesquisa de dados secundários disponíveis. O levantamento
de dados contemplou:
➢ Legislação federal, estadual e municipal no campo do saneamento básico, saúde
e meio ambiente;
➢ Organização, estrutura e capacidade institucional existente para a gestão dos
serviços de saneamento básico (planejamento, prestação, fiscalização e regulação
dos serviços e controle social);
➢ Estudos, planos e projetos de saneamento básico existentes;
➢ Situação dos sistemas de saneamento básico de Macaé, tanto em termos de
cobertura como de qualidade dos serviços;
➢ Situação quantitativa e qualitativa das infraestruturas existentes, as tecnologias
utilizadas e a compatibilidade com a realidade local;
➢ Dados e informações de políticas correlatas ao saneamento;
➢ Entre outros.
O diagnóstico, por ser a base orientadora do prognóstico do PMSB, consolidou os
elementos essenciais e complementares sobre cobertura, déficit e condições dos serviços
de saneamento básico, considerando dados atuais e futuros, fundamentando-se na
identificação das causas dos déficits e das deficiências, a fim de determinar metas e ações,
visando à universalização dos serviços de saneamento básico.
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5. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
5.1.

DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

No município de Macaé existe sistema de esgotamento sanitário público instalado e
em operação. Este sistema é do tipo separador absoluto, que segundo a NBR 9.648/1986
“é o conjunto de condutos, instalações e equipamentos destinados a coletar, transportar,
condicionar e encaminhar, somente esgoto sanitário, a uma disposição final conveniente,
de modo contínuo e higienicamente seguro”.
O esgotamento sanitário de uma cidade com sistema separador absoluto é
geralmente composto pelas seguintes unidades:
➢ Ligações domiciliares: tubulação que faz a ligação entre a instalação predial
(interna) à rede coletora de esgoto, composta não somente por tubulação, mas
também por um dispositivo de inspeção;
➢ Rede coletora: conjunto de tubulações que recebem contribuição de esgoto das
ligações domiciliares em qualquer ponto ao longo do seu comprimento. Além de
tubulações, a rede coletora é composta por órgãos acessórios, que são
dispositivos fixos desprovidos de equipamentos mecânicos, podendo ser poços de
visitas (PV), tubos de inspeção e limpeza (TIL), terminais de limpeza (TL) e caixa
de passagem (CP);
➢ Interceptores: tubulação que recebe os efluentes de coletores de esgoto em pontos
determinados, providos de PVs e nunca ao longo de seus trechos;
➢ Emissários: tubulação que recebe as contribuições de esgoto exclusivamente na
extremidade montante;
➢ Estações elevatórias de esgoto (EEE): instalações que visam à elevação do nível
do esgoto desde o nível do poço de sucção das bombas até o nível de descarga
do recalque, impedindo o aprofundamento demasiado das redes coletoras;
➢ Estação de tratamento de esgoto (ETE): conjunto de técnicas associadas contendo
equipamentos, órgãos auxiliares e sistemas de utilidades com o objetivo de reduzir
os componentes poluentes encontrados nos esgotos sanitários, incluindo
compostos orgânicos e bacteriológicos; e,
➢ Corpo receptor: curso d’água ou solo que recebe o lançamento do esgoto tratado.
Os efluentes tratados pelas ETEs têm como destino, direta ou indiretamente, os
corpos d’água. “A capacidade receptora destas águas, em harmonia com sua utilização,
estabelece o grau de condicionamento a que deverá ser submetido o efluente sanitário, de
modo que o corpo d’água receptor não sofra alterações nos parâmetros de qualidade
fixados para a região afetada pelo lançamento” (Jordão e Pessoa, 2009, pag. 93).
Existem diferentes processos de tratamento e forma de classificá-los. Considerando
a classificação em função da eficiência das unidades, as instalações de tratamento podem
ser, conforme Jordão:
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➢ Tratamento preliminar (remoção de sólidos grosseiros, remoção de gorduras e
remoção de areia);
➢ Tratamento primário (sedimentação, flotação, sistemas anaeróbios, digestão do
lodo e secagem do lodo);
➢ Tratamento secundário (filtração biológica, processos de lodos ativados, lagoas de
estabilização aeróbias);
➢ Tratamento terciário (processos de remoção de organismos patogênicos,
processos de remoção de nutrientes e processos de tratamento avançados, tais
como filtração final, absorção por carvão, membranas).
Portanto, “o grau e a eficiência do tratamento necessários serão sempre função do
corpo receptor e das características do uso da água a jusante do ponto de lançamento; da
capacidade de autodepuração e diluição do corpo d’água; da legislação ambiental; e das
consequências dos lançamentos dos esgotos” (Jordão e Pessoa, 2009, pág. 112).
Outro fator adicional é quando o efluente tratado possui como corpo receptor
ambientes lênticos propícios à eutrofização, tais como os lagos e represas, o que requer
melhor qualidade do efluente tratado antes do lançamento.
5.1.1.

Operação dos Sistemas de Esgoto

Os serviços de esgotamento sanitário do município de Macaé são geridos pela
Secretaria Adjunta de Saneamento - SEMASA (vinculada à Secretaria de Infraestrutura).
Quanto à operação, parte da Sede está sob responsabilidade da BRK, enquanto que
os demais distritos são operados pela SEMASA. Vale ressaltar que a PPP delimita uma
área de concessão que é apenas parte do Distrito Sede (conforme pode ser visto na Figura
3 e no Mapa 01), sendo que a área de concessão vem recebendo e continuará a receber
os investimentos feitos pela BRK Ambiental e é operada por ela.
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Figura 3 – Delimitação da área de concessão.
Fonte: SERENCO.

Segundo informações fornecidas pela SEMASA, existem os equipamentos
constantes na Tabela 1 para a operação do sistema de esgoto da área de concessão, por
parte de Concessionária BRK.
Tabela 1 - Equipamentos disponíveis para operação do sistema de esgoto da área de concessão.
Quantidade
Descrição
Apoio
1
Caminhão sucção 20 m³
Manutenção de redes
2
Caminhão combinado 14 m³
Manutenção de redes
1
Caminhão comninado 10 m³
Manutenção de redes
1
Caminhão cabine dupla
Manutenção civil
1
Retroescavadeira
Manutenção civil
1
Caminhão cabine simples
Manutenção eletromecânica
1
Caminhonete cabine dupla
Manutenção eletromecânica
1
Caminhonete cabine dupla
Manutenção civil
1
Caminhonete cabine dupla
Supervisão
1
Gerador 5,5 kva
Manutenção de redes
1
Gerador 50 kva
Operação EEEs
1
Gerador 100 kva
Operação EEEs
1
Gerador 180 kva
Operação ETEs
1
Gerador 260 kva
Operação ETEs
2
Gerador 180 kva
Operação ETEs
Fonte: SEMASA, 2020.
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5.1.2.

Contrato de Parceria Público Privada

Na sequência serão destacados os principais itens do Contrato e 3 (três) Termos
Aditivos referentes à Parceria Público-Privada (PPP) firmada entre Prefeitura Municipal de
Macaé (RJ) e BRK Ambiental, na modalidade Concessão Patrocinada, para prestação dos
serviços públicos de esgotamento sanitário do município de Macaé.
Está em elaboração o 4º Termo Aditivo ao contrato da PPP. Sobre esse assunto, em
14 de fevereiro de 2019, através da Portaria nº 327/2019, foi criada uma Comissão de
Trabalho com o objetivo de dirimir questões contratuais e demais controvérsias
concernentes ao cumprimento do contrato de PPP. A Portaria nº 1407/2019, de 12 de
agosto de 2019, alterou a composição dessa Comissão, que passou a contar com membros
Procuradoria Municipal, da Controladoria Geral e das Secretarias Municipais de: Fazenda,
Adjunta de Obras, Infraestrutura, Adjunta do Gabinete do Prefeito e Adjunta de
Saneamento.
Essa Comissão formada vem trabalhando desde 2019, sendo que já existe uma
proposta para o 4º TA, Termo esse que resultará em um reequilíbrio econômico-financeiro
do contrato de PPP.
Deve-se ressaltar que o contrato de PPP delimita uma área de concessão inferior à
área da Sede. Portanto, a área de concessão receberá os investimentos para implantação
do sistema de esgotamento sanitário e é operada pela Concessionária.
5.1.2.1.

Contrato de PPP

O Objeto do Contrato de PPP, assinado no dia 5 de novembro de 2012, foi a
prestação dos serviços de esgotamento sanitário, total ou parcial, contemplando a
realização dos investimentos necessários para atender às metas previstas no Anexo III
(Termo de Referência), que incluí a assunção de todo o sistema operacional existente na
área da concessão, compreendendo redes, estações elevatórias, estações de tratamento
e demais atividades correlatas, sendo as partes:
➢ Poder Concedente: Município de Macaé;
➢ Concessionária: Foz de Macaé S.A. (atual: BRK Ambiental);
➢ Fiscalizador: Empresa Pública Municipal de Saneamento - ESANE (atual:
Secretaria Adjunta de Saneamento - SEMASA);
➢ Interveniente Anuente: Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas de
Serviços de Saneamento Básico do Município de Macaé, instituído pela Lei
Municipal nº 3.665/2011.
O contrato conteve 53 (cinquenta e três) cláusulas, sendo integrados ao mesmo os
seguintes anexos:
➢ Anexo I - Edital;
➢ Anexo II - Contrato de Interdependência;
➢ Anexo III - Termo de Referência;
PRODUTO 3 - TOMO III - ESGOTO
Página: 31

➢ Anexo IV - Estrutura Tarifária;
➢ Anexo V - Descrição e Mapa da Área de Prestação dos Serviços (Projeto
Conceitual);
➢ Anexo VI - Relação de Bens do Sistema Existente e dos Bens Afetos;
➢ Anexo VII - Plano de Negócios e Proposta Comercial;
➢ Anexo VIII - Proposta Técnica e Projeto Conceitual;
➢ Anexo IX - Plano de Saneamento;
➢ Anexo X - Indicadores de Desempenho;
➢ Anexo XI - Regulamento da Prestação dos Serviços;
➢ Anexo XII - Diretrizes Ambientais.
Listamos na sequência às principais cláusulas que não tiveram alterações nos
termos aditivos:
➢ Cláusula Sétima (Gestão Comercial): além da prestação dos serviços de
esgotamento sanitário na área da concessão, a Concessionária ficou
responsável também pela Gestão Comercial, tanto dos serviços objeto do
Contrato de PPP, quanto dos serviços de abastecimento de água potável
prestados pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE). Além do
faturamento e cobrança, a gestão comercial compreende as atividades
visualizadas na Figura 4:

Figura 4 - Cláusula 7.3 (Atividades da Gestão Comercial).
Fonte: Adaptado Contrato de PPP, 2012.
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➢ Cláusula Trigésima (Regulação e Fiscalização): pelas atividades de regulação
e fiscalização dos serviços de esgotamento sanitário, a Concessionária deve
pagar ao órgão fiscalizador (atual SEMASA) o valor calculado com base na
receita bruta mensal da Concessionária oriunda da contraprestação pública,
tarifa e serviços complementares, seguindo as porcentagens indicadas na
Figura 5:

Figura 5 - Cláusula 30.10 (Percentual de Faturamento para Atividades de Regulação e Fiscalização).
Fonte: Adaptado Contrato de PPP, 2012.

➢ Cláusula Trigésima Terceira (Desapropriações): na Figura 6 podemos
verificar as responsabilidades da Concessionária e do Poder Concedente,
com relação às desapropriações:
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Figura 6 - Cláusula 33.2 (Responsabilidades sobre as Desapropriações).
Fonte: Adaptado Contrato de PPP, 2012.

5.1.2.2.

Primeiro Termo Aditivo

Foi celebrado o Primeiro Termo Aditivo (TA) ao Contrato de PPP no dia 20 de
dezembro de 2012, assinado entre as quatro partes (Poder Concedente, Concessionária,
Fiscalizador e Interveniente Anuente), possuindo 6 (seis) cláusulas, sendo as principais
resumidas a seguir:
➢ Cláusula Primeira: antecipação dos investimentos relativos à entrada em
operação do módulo de 100 l/s da ETE Central e de um módulo de 40 a 100
l/s para o Subsistema Parque Aeroporto;
➢ Cláusula Segunda: a antecipação dos investimentos não impactaria
equilíbrio econômico-financeiro do Contrato da PPP, ficando
procedimentos de licenciamento de implantação e operação por parte
Poder Concedente e as despesas deste licenciamento por conta
Concessionária;

no
os
de
da

➢ Cláusula Terceira: ficam as partes ajustadas que não seriam cobradas tarifas
de esgoto do Poder Concedente, bem como dos imóveis locados ao Poder
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Concedente e das associações civis, sem fins lucrativos, que prestem
serviços gratuitos de auxílio ao idoso, à infância e juventude, ao portador de
deficiência e ao tratamento de dependentes químicos;
➢ Cláusula Quarta: ficam as partes ajustadas que não seriam cobrados o
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) sobre os imóveis de posse e/ou
propriedade da Concessionária, bem como quaisquer outras taxas municipais
a que a Concessionária estiver sujeita relacionada ao objeto da PPP;
➢ Cláusula Quinta: emissão da Ordem de Serviço a partir da data constante no
1º TA, sem a formalização do Contrato de Interdependência entre a
Concessionária e a CEDAE, sendo estabelecido um prazo de 30 (trinta) dias
para conclusão.
5.1.2.3.

Segundo Termo Aditivo

Foi celebrado o Segundo TA ao Contrato de PPP em 2014 (sem o dia e o mês
especificados), assinado entre as quatro partes (Poder Concedente, Concessionária,
Fiscalizador e Interveniente Anuente), possuindo 2 (duas) cláusulas:
➢ Cláusula Primeira: revogação das Cláusulas Primeira e Segunda do 1º
Primeiro TA;
➢ Cláusula Segunda: manutenção de todos os termos, anexos e condições das
demais cláusulas do Contrato e 1º TA.
5.1.2.4.

Terceiro Termo Aditivo

Foi celebrado o Terceiro TA ao Contrato de PPP no dia 15 de dezembro de 2015,
assinado entre as quatro partes (Poder Concedente, Concessionária, Fiscalizador e
Interveniente Anuente), possuindo 13 (treze) cláusulas.
Para formalização do 3º TA foram feitas diversas considerações, sendo as principais:
➢ Concessionária faz jus a apenas 30% do valor base da contraprestação
pública;
➢ Meta de implantação do subsistema Centro até o final de 2015 e do
subsistema aeroporto até o final de 2017;
➢ O cumprimento da meta de implantação do subsistema centro acarretaria o
incremento da contraprestação pública de 30% para 70% do valor da base;
➢ O cumprimento da meta de implantação do subsistema aeroporto acarretaria
o incremento da contraprestação pública de 70% para 100% do valor da base;
➢ Não realização por parte do Poder Concedente da instalação de 2 (dois)
módulos de 100 l/s para a ETE Central;
➢ Impossibilidade do Poder Concedente em realizar os investimentos em redes,
conforme Cláusula 24.1.19 do Contrato da PPP;
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➢ Contingenciamento de despesas do Município nos exercícios de 2015 e 2016,
conforme Decreto Municipal nº 004/2015.
Segue resumo das 13 (treze) cláusulas do 3º TA:
➢ Cláusula Primeira: alterações e inclusões de definições na Cláusula 1
(Definições) do Contrato de PPP;
➢ Cláusula Segunda: inclusão de dois anexos (Anexo XIII - Metas do Contrato
de PPP e Anexo XIV - Obras Complementares) na Cláusula 3 (Anexos) do
Contrato de PPP;
➢ Cláusula Terceira: alteração/inclusão dos Anexos XIII e XIV nas Cláusulas 6.1
e 6.3 da Cláusula 6 (Objeto) do Contrato de PPP;
➢ Cláusula Quarta: alterações/inclusões nas Cláusulas 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7 e
8.11 (Figura 7) da Cláusula 8 (Cumprimento das Metas) do Contrato de PPP;
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Figura 7 - Alterações/Inclusões na Cláusula 8 (Cumprimento das Metas).
Fonte: Adaptado 3º Termo Aditivo ao Contrato de PPP, 2015.

➢ Cláusula Quinta: alterações/inclusões nas Cláusulas 9.1, 9.2 e 9.3 (Figura 8)
da Cláusula 9 (Pagamento da Contraprestação Pública) do Contrato de PPP;
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Figura 8 - Alterações/Inclusões na Cláusula 9 (Pagamento da Contraprestação Pública).
Fonte: Adaptado 3º Termo Aditivo ao Contrato de PPP, 2015.

➢ Cláusula Sexta: alteração de “Anexo III” para “Anexo XIII” e retirada do “Anexo
X”, na Cláusula 10.1 da Cláusula 10 (Objetivos e Metas do Contrato) do
Contrato de PPP;
➢ Cláusula Sétima: alteração do prazo de vigência do Contrato da PPP de 30
(trinta) para 35 (trinta e cinco) anos na Cláusula 11 (Prazo do Contrato) do
Contrato de PPP;
➢ Cláusula Oitava: alterações/inclusões na Cláusula 24.1.19 (Figura 9) da
Cláusula 24 (Direitos e Obrigações do Poder Concedente) do Contrato de
PPP;
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Figura 9 - Alterações/Inclusões na Cláusula 24 (Direitos e Obrigações do Poder Concedente).
Fonte: Adaptado 3º Termo Aditivo ao Contrato de PPP, 2015.

➢ Cláusula Nona: alterações/inclusões nas Cláusulas 26.2.26 e 26.2.27 (Figura
10) da Cláusula 26 (Direitos e Obrigações da Concessionária) do Contrato de
PPP;

Figura 10 - Alterações/Inclusões na Cláusula 26 (Direitos e Obrigações da Concessionária).
Fonte: Adaptado 3º Termo Aditivo ao Contrato de PPP, 2015.

➢ Cláusula Décima: alteração de “Anexo III” para “Anexo XIII” na Cláusula 35.4.6
da Cláusula 35 (Sanções) do Contrato de PPP;
➢ Cláusula Décima Primeira: alteração de R$ 643.692.000,00 para R$
756.903.569,00 na Cláusula 46.1 (Figura 11) da Cláusula 46 (Valor da
Contratação) do Contrato de PPP;
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Figura 11 - Alteração na Cláusula 46 (Valor da Contratação).
Fonte: Adaptado 3º Termo Aditivo ao Contrato de PPP, 2015.

➢ Cláusula Décima Segunda: disposições gerais que podem ser visualizadas na
Figura 12:

Figura 12 - Disposições Gerais do 3º TA.
Fonte: Adaptado 3º Termo Aditivo ao Contrato de PPP, 2015.
PRODUTO 3 - TOMO III - ESGOTO
Página: 40

o Conforme Cláusula Décima Segunda, visto às alterações das Metas,
os indicadores de desempenho (Anexo X) passam a vigorar com a
redação atribuída no Anexo X constante do 3º TA.
➢ Cláusula Décima Terceira: alteração da razão social da Concessionária de
Foz de Macaé S.A. para ODEBRECHT AMBIENTAL MACAÉ S.A..
5.1.3.

Forma de remuneração da prestação dos serviços

Segundo o contrato da PPP, a Concessionária BRK recebe pelos serviços, obras e
intervenções realizadas, conforme segue:
➢ Receita decorrente da arrecadação das tarifas de acordo com a estrutura
tarifária, a qual é cobrada diretamente dos usuários;
➢ Preços referentes aos serviços complementares, os quais são cobrados
diretamente dos usuários;
➢ Remuneração pela gestão comercial dos serviços de abastecimento de água,
a ser paga pela CEDAE;
➢ Pagamento da contraprestação pública pelo Poder Concedente;
➢ Eventuais receitas extraordinárias.
O SNIS possui em sua lista de indicadores alguns que versam sobre o tema, tais
como: IN004 (tarifa média praticada) e IN006 (tarifa média de esgoto). A seguir constam as
formas de cálculo desses indicadores.
Quadro 2 - Forma de cálculo e valoração do IN004.
Nome: IN004 - Tarifa média praticada (R$/m³)
Fórmula:
Dados:
IN004 = (FN001 / AG011 + ES007) x (1 / 1000)

FN001 - Receita operacional direta total (R$/ano)
AG011 - Volume de água faturado (1.000 m³/ano)
ES007 - Volume de esgotos faturado (1.000 m³/ano)

Fonte: SNIS, 2020.
Quadro 3 - Forma de cálculo e valoração do IN006.
Nome: IN006 - Tarifa média de esgoto (R$/m³)
Fórmula:
Dados:
IN005 = (FN003 / ES007 - ES013) x (1 / 1000)

FN003 - Receita operacional direta de esgoto (R$/ano)
ES007 - Volume de esgoto faturado (1.000 m³/ano)
ES013 - Volume de esgoto bruto importado (1.000 m³/ano)

Fonte: SNIS, 2020.

Na Tabela 2 constam valores dos indicadores retro citados referentes a Macaé
disponíveis no SNIS (referentes à área de concessão da Sede). Para a área sob
responsabilidade da SEMASA, somente há no SNIS dados do ano de 2017 (no entanto
para os indicadores em questão não há informação).

PRODUTO 3 - TOMO III - ESGOTO
Página: 41

Tabela 2 - Valores dos indicadores IN004, IN006 - Sede (área de concessão) esgoto.
Descrição
2016
2017
2018
IN004 - Tarifa média praticada (R$/m³)
3,65
3,90
3,62
IN006 - Tarifa média de esgoto (R$/m³)
3,65
3,90
3,62
Fonte: SNIS, 2016-2018.

Deve-se ressaltar que estes indicadores levam em conta não somente a tabela
tarifária, mas também os hábitos de consumo da população, além da participação de cada
categoria no consumo e no faturamento.
5.1.4.

Faturamento, Arrecadação e Evasão

Segundo informações divulgadas pelo SNIS, apresentadas na Tabela 3, é possível
visualizar os dados disponíveis do período entre 2016 e 2018 do faturamento e arrecadação
da BRK, assim como o índice de evasão (inadimplência).
Tabela 3 - Faturamento e arrecadação do sistema de esgoto da Sede (área de concessão) segundo o
SNIS.
Descrição
2016
2017
2018
FN0032 - Receita operacional direta de água
FN003 - Receita operacional direta de esgoto

0,00

FN006 - Arrecadação total

0,00

11.063.975,97 13.625.928,17 12.585.401,17

FN004 - Receita operacional indireta

0,00

FN005 - Receita operacional total (direta + indireta)

0,00
0,00

0,00

11.063.975,97 13.625.928,17 12.585.401,17
8.666.509,28 10.970.614,12 10.075.450,20
21,67

IN029 - Índice de evasão de receitas

19,49

19,94

Fonte: SNIS, 2016-2018.

Percebe-se, através da análise da Tabela 3, o alto índice de evasão, próximo de 20%
no ano de 2018.
A SEMASA também forneceu informações sobre o faturamento do sistema de esgoto
na área de concessão da Sede, conforme Tabela 4. A diferença de valores entre os dados
fornecidos pela SEMASA e os disponíveis no SNIS se deve ao fato da receita considerada
no SNIS levar em conta as deduções (descontos, estornos e cancelamentos).
Tabela 4 - Faturamento do sistema de esgoto da Sede (área de concessão) segundo a SEMASA.
Faturamento (R$)
Categoria
Total 2017
Total 2018
Comercial Baixa renda
69,20
95,57
Comercial comum
4.877.351,91 4.432.430,46
Domiciliar baixa renda
1.199,38
1.524,59
Domiciliar comum
8.105.092,74 8.290.038,95
Domiciliar conj. Hab.
880,86
4.947,76
Domiciliar esf. Lucra
38.736,81
37.071,59
Domiciliar templo relig
0,00
105,27
Industrial comum
314.816,34
229.502,77
Pública comum
137.314,69
116.757,04
Pública est.
34.591,21
34.727,82
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Faturamento (R$)
Total 2017
Total 2018
Pública templo relig.
1.206,75
1.044,85
Total
13.511.259,89 13.148.246,67
Fonte: SEMASA, 2020.
Categoria

5.1.5.

Despesas com os serviços e investimentos

As seguintes informações dizem respeito às despesas com os serviços divulgadas
pelo SNIS referentes ao Município de Macaé.
Tabela 5 - Despesas com os serviços – Sede (área de concessão).
Descrição
2016
2017
2018
FN010 - Despesa com pessoal próprio (R$/ano)
6.113.802 6.175.647 7.919.895
FN011 - Despesa com produtos químicos (R$/ano)
189.670
207.341
319.690
FN013 - Despesa com energia elétrica (R$/ano)
762.932
992.614 1.476.530
FN014 - Despesa com serviços de terceiros (R$/ano)
319.902
429.824
906.381
FN027 - Outras despesas de exploração (R$/ano)
0
0
0
FN021 - Despesas fiscais ou tributárias computadas na DEX (R$/ano)
147.354
32.015
322.225
FN015 - Despesas de Exploração (DEX) (R$/ano)
7.533.660 7.837.440 10.944.721
FN016 - Despesas com juros e encargos do serviço da dívida
826.656 1.119.590 3.050.204
FN019 - Despesas com depreciação, amortização do ativo diferido e
3.881.992 8.365.802 7.641.574
provisão para devedores duvidosos
FN022 - Despesas fiscais ou tributárias não computadas na DEX
1.850.564 1.506.939
426.110
FN028 - Outras despesas com os serviços
267.131
0
0
FN017 - Despesas totais com os serviços (DTS) (R$/ano)
14.360.003 18.829.772 22.062.608
Fonte: SNIS, 2016-2018.

Para efeito de análise das despesas apresentadas anteriormente, foram feitas
algumas comparações para a verificação da participação de cada grupo de despesas em
relação à despesa de exploração, conforme Figura 13.

Figura 13 - Participação de cada grupo de despesas em relação às Despesas de Exploração (DEX) BRK.
Fonte: SNIS, 2016-2018.
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Através da análise da Tabela 5 e da Figura 13, percebe-se que o gasto com pessoal
próprio é o item mais representativo das despesas, seguido com as despesas de energia
elétrica.
Também foi elaborada a Figura 14, onde é feita a relação entre a despesa de
exploração (DEX) e a receita operacional total, assim como entre a despesa total com os
serviços (DTS) e a receita operacional total.

Figura 14 - Participação das despesas em relação às receitas - BRK.
Fonte: SNIS, 2016-2018.

Analisando a Figura 14, percebe-se que a despesa total com os serviços tem sido
superior às receitas.
Quanto aos investimentos, ainda de acordo com o SNIS, a Tabela 6 demonstra os
valores investidos pela BRK em Macaé no período 2016-2018.
Tabela 6 - Investimentos realizados - BRK.
Descrição
2016
2017
2018
FN023 - Investimento realizado em abastecimento de
0,00
0,00
0,00
água pelo prestador de serviços
FN024 - Investimento realizado em esgotamento
35.176.000,00 22.973.000,00 3.198.145,00
sanitário pelo prestador de serviços
FN025 - Outros investimentos realizados pelo prestador
0,00
0,00
0,00
de serviços
Fonte: SNIS, 2016-2018.

Não há informações no SNIS sobre esse tema referentes à área sob
responsabilidade da SEMASA.
5.1.6.

Dados comerciais

Quanto às informações comerciais, seguem as informações disponíveis no SNIS,
referentes ao período entre 2016 e 2018 para a área da BRK.
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Tabela 7 - Dados comerciais - Esgoto (SNIS) Sede – área de concessão.
Descrição
2016
2017
ES001 - População total atendida com esgotamento sanitário
(Habitantes)
46.643 46.643
ES002 - Quantidade de ligações ativas de esgotos (Ligações)
5.248
5.737
ES003 - Quantidade de economias ativas de esgotos (Economias)
9.446 13.605
ES008 - Quantidade de economias residenciais ativas de esgotos
(Economias)
8.509 12.275
ES009 - Quantidade de ligações totais de esgotos (Ligações)
33.625 34.861
ES007 - Volume de esgotos faturado (1.000 m³/ano)
3.032
3.495
Fonte: SNIS, 2016-2018.

2018
46.643
5.856
13.762
12.944
35.778
3.476

Analisando a Tabela 7 percebe-se que há uma diferença muita grande entre as
ligações totais e as ligações ativas de esgoto. Essa diferença, segundo a BRK, se deve à
atualização do conceito de ligações ativas para o SNIS de 2019, considerando como
ligações ativas todas aquelas atendidas com serviço de esgoto, e não somente as
atendidas com tratamento. Em 2019, também segundo a BRK, existiam 36.413 ligações
ativas de esgoto.
A SEMASA também forneceu informações sobre o número de ligações e economias
totais no período 2017-2019, conforme Tabela 8, com números próximos dos existentes no
SNIS.
Tabela 8 - Dados comerciais - Esgoto Sede (área de concessão).
2017
2018
2019
Categoria
Lig. (ud) Econ. (ud) Lig. (ud) Econ. (ud) Lig. (ud) Econ. (ud)
Residencial

32.385

64.486

33.318

65.886

35.639

68.318

2.894

4.788

2.948

4.816

2.967

4.808

Industrial

152

156

133

137

105

109

Pública

300

793

310

803

321

814

70.223
36.709
71.642
Fonte: SEMASA, 2017-2019.

39.032

74.049

Comercial

Total

35.731

Para a área sob responsabilidade da SEMASA, as informações estão incompletas e
inconsistentes.
5.1.7.

Recursos humanos

Segundo o SNIS, existem as informações constantes na Tabela 9 sobre o tema
recursos humanos.
Tabela 9 - Recursos Humanos - dados do SNIS - BRK.
Descrição
2016
FN026 - Quantidade total de empregados próprios (Empregados)
92
IN018 - Quantidade equivalente de pessoal total (empregado)
97
IN002 - Índice de produtividade: economias ativas por pessoal próprio
103
(econ./empreg.)
IN008 - Despesa média anual por empregado (R$/empreg.)
66.454

2017
89
97

2018
87
98

127

155

68.239

89.999
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Descrição
IN019 - Índice de produtividade: economias ativas por pessoal total
(equivalente) (econ./empreg. eqv.)
IN045 - Índice de produtividade: empregados próprios por 1000 ligações
de água (empreg./mil lig.)
IN102 - Índice de produtividade de pessoal total (equivalente)
(ligações/empregados)
Fonte: SNIS, 2016-2018.

2016

2017

2018

97,57

119,07

139,53

0,00

0,00

0,00

54,21

56,74

59,11

Analisando os números da Tabela 9, percebe-se uma manutenção do número de
empregados ao longo do período.
Além do número de trabalhadores, podem ser analisados também os índices
calculados pelo SNIS e que também constam na Tabela 9. Para tanto, algumas definições
retiradas do SNIS são importantes:
➢ O indicador IN018 representa a quantidade total de trabalhadores envolvidos
diretamente com a prestação dos serviços. O cálculo desse valor é obtido da
soma dos empregados próprios mais a estimativa da quantidade de
empregados de terceiros;
➢ O índice de produtividade de pessoal total (indicador IN102) é medido
segundo a quantidade de ligações ativas (água + esgotos) dividida pela
quantidade equivalente de pessoal total (IN018).
A Tabela 10 demonstra os valores nacionais e regionais do indicador IN102
divulgados pelo SNIS.
Tabela 10 - Índice de produtividade de pessoal total (IN102) para o ano de 2018.
IN102 - Índice de produtividade de pessoal total (equivalente) - (ligações/empregados)
Abrangência
Região

Regional Microrregional
191,6

Local direito
privado

Local empresa
privada
342,9

250,9

269,0

195,6

Local - direito
público

Norte

208,7

176,5

Nordeste

364,4

Sudeste

542,0

302,1

266,3

288,4

305,0

Sul

437,6

200,7

189,0

230,7

200,6

Centro-Oeste

412,7

489,7

233,8

291,7

Brasil

445,2

284,4
246,3
Fonte: SNIS, 2018.

290,6

O índice de produtividade de pessoal total (IN102) da BRK em Macaé para o ano
2018 foi de cerca de 59 ligações/empregados. Comparando este número com os dados da
Tabela 10, percebe-se que a produtividade está abaixo das médias das empresas.
Deve-se ressaltar que, nesta comparação, deve ser levado em conta que cada
sistema tem suas peculiaridades, tais como: número de unidades (ETAs, ETEs, unidades
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de recalque), topografia, qualidade e distância dos mananciais, etc, além do que o sistema
está em fase de expansão, o que pode interferir nos indicadores.
Quanto à área sob responsabilidade da SEMASA, segundo informações
disponibilizadas, existem 4 funcionários terceirizados responsáveis pela operação do
sistema de esgoto. Além desses, existe ainda um funcionário administrativo (compartilhado
com o sistema de água).
5.1.8.

Nível de atendimento

O SNIS contém informações sobre o índice de atendimento urbano de esgoto,
conforme Tabela 11.
Tabela 11 - Índice de atendimento urbano de esgoto segundo o SNIS.
Descrição
2016
2017
ES026 - População urbana atendida com esgotamento sanitário 46.643 46.643
IN024 - Índice de atendimento urbano de esgoto
19,85
19,47
Fonte: SNIS, 2016-2018.

2018
46.643
18,89

Segundo o 3º Termo Aditivo ao Contrato de PPP, assinado em 15 de dezembro de
2015, em seu Anexo X - indicadores de desempenho, consta o indicador de cobertura do
sistema de esgotamento sanitário - ICE, calculado através da seguinte fórmula:
ICE = [(ECE + ECSE + EFE + ENFE) / EcoTot], onde:
➢ ECE = economias cadastradas ativas de esgotos;
➢ ECSE = economias cadastradas de esgotos cuja ligação de água foi
suprimida temporária ou definitivamente, com ou sem retirada de hidrômetro;
➢ EFE = economias factíveis de esgoto (são aquelas situadas em logradouro
provido de rede de coleta e afastamento de esgotos e não conectada ao
sistema público. Não se aplica a imóveis que necessitam de avaliação
técnica);
➢ ENFE = economias não factíveis de esgoto (são aquelas situadas em
logradouro provido de rede de coleta e afastamento de esgotos e não
conectada ao sistema público por problemas técnicos);
➢ EcoTot = economias a serem atendidas pela Concessionária na área de
concessão. Para determinar esse dado, devem ser adotado o número de
economias de água cadastradas na área da concessão.
Ainda de acordo com o 3º TA, a Concessionária deveria manter durante o prazo de
concessão, alguns valores mínimos de índice de cobertura que, assim como as metas
estabelecidas, estão defasados, e por esse motivo não serão aqui demonstrados. Os
valores de índice de cobertura a serem cumpridos pela Concessionária serão repactuados
no 4º Termo Aditivo.
PRODUTO 3 - TOMO III - ESGOTO
Página: 47

Quanto ao atendimento atual, no site da BRK Ambiental consta o valor do ICE,
calculado em 0,34.
5.1.9.

Outorga

A outorga de direito de uso dos recursos hídricos representa um instrumento, através
do qual o Poder Público autoriza, concede ou ainda permite ao usuário fazer o uso deste
bem público. É através deste ato que o Estado exerce, efetivamente, o domínio das águas
preconizado pela Constituição Federal, regulando o compartilhamento entre os diversos
usuários. Os seguintes usos de recursos hídricos dependem de outorga:
➢ Derivação ou captação de parcela de água existente em um corpo de água,
para consumo;
➢ Extração de água de aquíferos;
➢ Lançamentos em corpo d’água, de esgotos e demais resíduos líquidos ou
gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição
final;
➢ Aproveitamento de potenciais hidrelétricos;
➢ Outros usos que alterem o regime, quantidade ou qualidade da água existente
em um corpo hídrico.
Os seguintes usos de recursos hídricos independem de outorga:
➢ O uso de recursos hídricos para a satisfação das necessidades individuais ou
de pequenos núcleos populacionais, em meio rural ou urbano, para atender
as necessidades básicas da vida;
➢ O uso de vazões e volumes considerados insignificantes, para derivações,
captações e lançamentos. O uso insignificante não desobriga o respectivo
usuário do atendimento de deliberações ou determinações do INEA.
Portanto, os sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário são
passíveis de outorga, já que alteram a condição quantitativa e qualitativa dos corpos d’água.
Os atos de autorização de usos dos recursos hídricos no Estado do Rio de Janeiro
(outorga, cancelamento, emissão de reserva de disponibilidade hídrica para fins de
aproveitamentos hidrelétricos e sua consequente conversão em outorga de direito de uso
de recursos hídricos, bem como perfuração e tamponamento de poços tubulares e demais
usos) são da competência do INEA. Quando se trata de cursos d´água federais (corpos
hídricos de domínio da União), é a Agência Nacional de Águas (ANA) quem concede a
outorga de direito de uso.
A outorga é muito importante por duas razões principais:
➢ Informação e controle dos usuários de recursos hídricos: Através da outorga,
possibilita o conhecimento de todos os usuários de recursos hídricos de
determinado curso d’água, ou bacia hidrográfica, tornando possível o
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gerenciamento deste, assim como estabelecer prioridades, determinar limites,
identificar conflitos, entre outros;
➢ Permitir investimentos e ações na Bacia Hidrográfica através da cobrança
pelo uso da água. Este ponto não necessariamente deve ser feito em conjunto
com a emissão da outorga. No entanto, a sua implementação permite que
haja recursos financeiros para ações necessárias na Bacia Hidrográfica.
Especificamente para o sistema de esgotamento sanitário, foram fornecidas
informações referentes às outorgas existentes das ETEs Mutum, Lagomar e Centro, sendo
que suas características principais estão descritas no tópico referente à cada unidade.
5.1.10.

Regulação e fiscalização dos serviços

A Lei Nacional do Saneamento Básico, nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, traz no
seu arcabouço legal-institucional diretrizes para as funções de regulação e fiscalização da
prestação dos serviços de saneamento básico, separando as funções de planejamento,
regulação e fiscalização e prestação desses serviços, acabando com a autorregulação dos
prestadores e condicionando a validade dos contratos à existência de entidade de
regulação e fiscalização e normas de regulação, conforme Artigo 11 transcrito a seguir.
Art. 11. São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação
de serviços públicos de saneamento básico:
I - a existência de plano de saneamento básico;
II - a existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e econômicofinanceira da prestação universal e integral dos serviços, nos termos do respectivo
plano de saneamento básico;
III - a existência de normas de regulação que prevejam os meios para o
cumprimento das diretrizes desta Lei, incluindo a designação da entidade de
regulação e de fiscalização (BRASIL, 2007).

Essa lei ainda estabelece que os titulares/municípios definam a entidade que será
responsável pela regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico, podendo a
atividade de regulação ser exercida diretamente pelo titular ou delegada, conforme pode
ser observado nos artigos transcritos a seguir:
Art. 9º. O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de saneamento
básico, devendo, para tanto:
I - elaborar os planos de saneamento básico, nos termos desta Lei;
II - prestar diretamente ou autorizar a delegação dos serviços e definir o ente
responsável pela sua regulação e fiscalização, bem como os procedimentos de sua
atuação;
III - adotar parâmetros para a garantia do atendimento essencial à saúde pública,
inclusive quanto ao volume mínimo per capita de água para abastecimento público,
observada as normas nacionais relativas à potabilidade da água;
IV - fixar os direitos e deveres dos usuários;
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V - estabelecer mecanismos de controle social, nos termos do inciso IV do caput do
art. 3º desta Lei;
VI - estabelecer sistema de informações sobre os serviços, articulado com o
Sistema Nacional de Informações em Saneamento;
VII- intervir e retomar a operação dos serviços delegados, por indicação da entidade
reguladora, nos casos e condições previstos em lei e nos documentos contratuais.

As atividades administrativas de regulação, inclusive organização, e de fiscalização
dos serviços de saneamento básico poderão ser executadas pelo titular:
➢ Diretamente, mediante órgão ou entidade de sua administração direta ou
indireta, inclusive consórcio público do qual participe; ou
➢ Mediante delegação a órgão ou entidade de outro ente da Federação, por
meio de gestão associada de serviços públicos autorizada por consórcio
público ou convênio de cooperação entre entes federados.
Quanto à importância da regulação dos serviços de saneamento básico, há duas
principais razões que justificam regular uma empresa. A primeira é corrigir falhas de
mercado, principalmente em monopólios naturais, e a segunda garantir o interesse público.
Ou seja, a regulação tem como finalidade a garantia de todos os serviços públicos serem
prestados em condições adequadas. Para isto, a prestação dos serviços deve atender aos
princípios básicos de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia e modicidade.
Desta maneira, a regulação e a fiscalização são fundamentais para a prestação de
serviços públicos com qualidade e sustentabilidade, assegurada a participação e o controle
social.
O ente regulador deve garantir o equilíbrio das relações entre o prestador e o titular
visando à prestação de qualidade dos serviços aos usuários, a defesa dos usuários e a
preservação do interesse público e a sustentabilidade econômico-financeira do prestador,
independente da forma de prestação dos serviços. São objetivos da regulação:
I- fixar direitos e obrigações dos usuários e dos prestadores do serviço;
II- estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para a
satisfação dos usuários; garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas;
III - prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos
órgãos integrantes do sistema nacional de defesa da concorrência; e,
IV - definir tarifas e outros preços públicos que assegurem tanto o equilíbrio econômico
e financeiro dos contratos, quanto à modicidade tarifária e de outros preços públicos,
mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que
permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade.
Compreendem-se também nas atividades de regulação dos serviços de saneamento
básico a interpretação e a fixação de critérios para a fiel execução dos contratos, dos
serviços e para a correta administração de subsídios.
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O poder regulatório de uma agência reguladora é exercido com a finalidade última
de atender ao interesse público, mediante as atividades de normatização, fiscalização,
controle, mediação e aplicação de sanções e penalidades nas concessões e permissões
da prestação dos serviços públicos submetidos à sua competência com vistas a:
➢ Promover e zelar pela eficiência econômica e técnica dos serviços;
➢ Fixar regras procedimentais claras;
➢ Promover a estabilidade nas relações entre o poder concedente, entidades
reguladas e usuários;
➢ Estimular a expansão e a modernização dos serviços, de modo a buscar a
universalização e a melhoria dos padrões de qualidade; e,
➢ Evitar a susceptibilidade do setor aos interesses políticos.
Especificamente para a Sede de Macaé, onde há uma PPP do sistema de esgoto,
que é operado pela BRK, a responsabilidade pela regulação e fiscalização é da SEMASA.
Segundo o contrato da PPP, a Concessionária deve pagar à SEMASA (a título das
atividades de fiscalização e regulação) os valores contidos na Tabela 12.
Tabela 12 - Valores a título de regulação do sistema de esgoto da Sede.
Percentual do faturamento da
Ano
contraprestação pública, tarifa e
serviços complementares (%)
1-5
2,0
6-10
1,5
11-30
1,0
Fonte: Contrato PPP, 2012.

Quanto à área sob responsabilidade da Prefeitura Municipal (distritos), a Lei nº
11.445/07 não trata da regulação, especificamente, quando os serviços são prestados pelo
titular, como nesse caso. Não existe distinção quando não há relação contratual entre o
titular e o prestador, em função da prestação ser por meio de órgão da Administração
Pública municipal Direta ou entidade da Administração Pública municipal Indireta, sendo
que, atualmente, os serviços prestados pela SEMASA de Macaé não são regulados.
5.1.11.

Corpos receptores

O Município de Macaé está situado na Região Hidrográfica Macaé e das Ostras (RH
VIII), uma das nove regiões hidrográficas em que se encontra dividido o Estado do Rio de
Janeiro, para efeito de planejamento dos recursos hídricos.
A RH VIII se encontra localizada na faixa costeira central-norte do Estado do Rio de
Janeiro entre as regiões hidrográficas do Baixo Paraíba do Sul e Lagos São João,
abrangendo totalmente o município de Macaé e parcialmente os municípios de Rio das
Ostras, Nova Friburgo, Casimiro de Abreu, Conceição de Macabu e Carapebus.
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A RH VIII é formada pelas bacias hidrográficas dos rios Macaé, das Ostras, da Lagoa
de Imboassica e de pequenos córregos e lagoas litorâneas. Limitando-se ao Norte com a
bacia do rio Macabu, ao Sul com a bacia do rio São João, a oeste com as bacias dos rios
Macacu e Bengala e a leste com o Oceano Atlântico.
A bacia hidrográfica do rio Macaé pode ser subdividida em cinco sub-bacias, a saber:
Sub-bacia do Alto Macaé, Sub-bacia do Rio Sana, Sub-bacia do Médio Macaé, Sub-bacia
do Rio São Pedro e Sub-bacia do Baixo Macaé.
A Sub-bacia do Alto Macaé abrange desde as nascentes do rio Macaé até a foz do
rio Bonito. A Sub-bacia do Médio Macaé compreende a bacia entre a foz do rio Bonito e a
foz do rio d’Anta. Na Sub-bacia do Rio São Pedro localizam-se as sedes de três distritos do
Município de Macaé: Frade, Glicério e Córrego do Ouro. Já a Sub-bacia do Baixo Macaé
abrange desde a foz do rio d’Anta até a foz do rio Macaé, no Oceano Atlântico. A atual
captação para atendimento da Sede de Macaé encontra-se na Sub-bacia Baixo Macaé.

Obs.: Os limites da Região Hidrográfica foram alterados conforme Resolução CERHI-RJ nº 107/2013.
Figura 15 - Sub-bacias do Rio Macaé.
Fonte: PRH, 2014.
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Atualmente, o abastecimento de água da Sede de Macaé é feito através de captação
no Rio Macaé, na localidade de Severina. Quando se analisa a localização dos distritos de
Macaé, percebe-se que os corpos receptores de seus esgotos são afluentes do Rio Macaé
ou do Rio São Pedro (que possui previsão de se tornar também manancial de captação
para a Sede).
Os aspectos qualitativos mostrados no item sobre os mananciais do diagnóstico do
sistema de água mostraram que, no Rio Macaé e no Rio São Pedro, os parâmetros
responsáveis pela poluição encontrada são principalmente coliformes termotolerantes e
fósforo total, demonstrando a necessidade de implantação de sistemas de coleta e
tratamento em alguns locais.
Também foi descrito com maior detalhamento no item sobre os mananciais do
diagnóstico do sistema de água o tema enquadramento dos cursos d´água. O PRH/2014
fez uma proposta de enquadramento para os principais cursos d´água da bacia e avaliou
qual redução nas cargas seria necessária para que a qualidade das águas alcançasse as
classes propostas nesse enquadramento.
A Tabela 13 apresenta as exigências de tratamento para 2012 e para 2032, do
cenário Desenvolvimento Integrado/Emergência, com maior dinâmica econômica. As
reduções apresentadas na Tabela 13 serão utilizadas como base para as propostas do
sistema de esgotamento sanitário dos distritos.
Tabela 13 - Reduções de carga poluente demandada para atingir a qualidade do enquadramento
proposto em toda a bacia, considerando a cena 2032 no Cenário Desenvolvimento
Integrado/Emergência.
2012
2032
Localidade
Distrito
DBO Fósforo Coliformes DBO Fósforo Coliformes
Córrego do Ouro
Córrego do Ouro
40%
70%
95%
80%
90%
95%
Areia Branca
Cachoeiros de Macaé
40%
40%
Bicuda Grande Cachoeiros de Macaé
40%
40%
Bicuda Pequena Cachoeiros de Macaé
40%
40%
Trapiche
Glicério
40%
40%
95%
80%
85%
95%
Glicério
Glicério
40%
40%
95%
80%
85%
95%
Frade
Frade
40%
40%
95%
80%
85%
95%
Sana
Sana
95%
80%
85%
95%
Fonte: PRH/2014.

5.1.12.

Sede

A seguir constam as principais unidades do sistema de esgoto existente na Sede de
Macaé.
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5.1.12.1. ETEs
ETE Mutum
Quanto à ETE Mutum, implantada em abril de 2014, trata-se de dois módulos
comprados da empresa Sanevix engenharia, com vazão nominal de 20 l/s cada módulo.
Essa unidade é dimensionada para promover o tratamento de efluentes domésticos a nível
terciário, que além de remover DBO, DQO, SST, também remove os nutrientes (Fósforo e
nitrogênio total), removendo ainda os organismos patogênicos. As etapas de tratamento
são as seguintes:
➢ Gradeamento para retirada de materiais grosseiros, possuindo limpeza
manual;
➢ Calha Parshall para mediação de vazão;
➢ Caixa de gordura;
➢ Estação elevatória de esgoto bruto, responsável pelo transporte do esgoto
após passar pelo tratamento preliminar (gradeamento e caixa de gordura) até
o UASB;
➢ Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente e Manta de Lodo - UASB: reator
composto por uma manta de lodo biológico (biomassa) densa e de elevada
atividade metabólica, no qual ocorre a digestão anaeróbia da matéria orgânica
do esgoto, em fluxo ascendente. O biogás gerado no reator, é queimado antes
de ser lançado na atmosfera;
➢ Biofiltro Submerso Desnitrificante - BFdesn: é constituído por um tanque
anóxico (sem aeração), preenchido com material filtrante, através do qual o
esgoto flui em fluxo ascendente. Esta unidade, tem a função de reduzir o
nitrato (N-NO3-) a nitrogênio molecular (N2). Esse tanque recebe o efluente
do Reator UASB como injeção de carbono para o processo de desnitrificação
e o efluente nitrificado do BFnit;
➢ Biofiltro Aerado Submerso de Matéria Orgânica - BFmo: é constituído por um
tanque preenchido com material filtrante e aerado artificialmente através de
um aerador. Sua principal função é remover matéria orgânica remanescente,
metabolizada aerobicamente. O leito filtrante tem a função de servir de meio
suporte para as colônias de bactérias, através deste leito o esgoto e o ar fluem
permanentemente, ambos com fluxo ascendente;
➢ Biofiltro Aerado Submerso Nitrificante - BFnit: assim como o BFmo é
constituído por um tanque preenchido com material filtrante e aerado
artificialmente através de um aerador. Tem a função de transformar a amônia
(NH4) em nitrato (N-NO3-);
➢ Desfosfatação - Desf: remove o fósforo presente em esgotos domésticos por
meio de processos físico-químicos. É dosado um coagulante (cloreto férrico)
na entrada do misturador estático, promovendo a coagulação do fósforo. As
partículas formadas são removidas no decantador secundário;
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➢ Decantador Secundário - DS: essa unidade consiste no polimento final no
efluente tratado. O efluente tratado é introduzido sob as lamelas paralelas
inclinadas, e ao escoar entre elas ocorre a sedimentação do lodo;
➢ Desinfecção: é a etapa onde ocorre a destruição ou inativação de organismos
patogênicos através de aplicação de radiação UV.
O lodo, assim como o material do gradeamento e desarenador da ETE Mutum são
enviados para a ETE Centro, também operada pela BRK, na Sede de Macaé. O corpo
receptor é a Lagoa de Imboassica.
Essa unidade possui gerador capaz de manter em funcionamento toda a estação,
além de um supervisório que permite a visualização do tratamento a distância, assim como
a sua automação, possuindo também analisadores de processo on-line.

Tratamento preliminar

Caixa de gordura

Módulos de tratamento

Módulos de tratamento

Desinfecção

Tanques produtos químicos - coagulante
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Tanques produtos químicos - correção pH

Sopradores

Efluente tratado

Supervisório

Gerador
Figura 16 - Relatório fotográfico - ETE Mutum.
Fonte: SERENCO.

A ETE Mutum possui a licença municipal de operação nº 889/2019, da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Macaé, com as seguintes informações
principais:
➢ Descrição: tratamento de esgoto sanitário em Estação de Tratamento
Terciário, com desinfecção final através de ultravioleta, e capacidade nominal
de tratamento de 40 l/s;
➢ Validade: 25 de março de 2024.
A unidade deve atender a seguinte legislação:
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➢ Resolução COMMADS nº 010/2011;
➢ Resolução CONAMA nº 001/1990;
➢ Lei Complementar Municipal nº 3284/2009;
➢ Lei Complementar Municipal nº 027/2001;
➢ Lei Federal nº 12305/2010;
➢ NOP Inea 35;
➢ NT-202.R-10;
➢ Diretriz DZ-215.R-4;
➢ Diretriz DZ-942.R-7.
Quanto à outorga, a ETE Mutum possui a outorga IN006527, com as seguintes
características principais:
➢ Outorga para lançamento de efluentes tratados na Lagoa de Imboassica, com
a finalidade de esgotamento sanitário público, sujeito à cobrança;
➢ Registro CNARH: 33.0.0224410/86;
➢ Vazão máxima: 259,2 m³/h;
➢ Vazão média: 144 m³/h;
➢ Volume máximo diário: 6.220,8 m³;
➢ Tempo: 24 h/d;
➢ Período: 30 d/mês;
➢ Coordenadas geográficas: Lat. 22º 24´ 21,8” S e Long. 41º 49´ 32,4” O;
➢ Validade: 22 de janeiro de 2043.
Foram fornecidas informações pela SEMASA, as análises da ETE Mutum no período
entre janeiro/2017 a dezembro/2019 (médias mensais) referentes aos seguintes
parâmetros: temperatura, SST, SS, pH, óleos vegetais e gorduras animais, oxigênio
dissolvido, Nitrogênio total, E. coli, MBAS, Fósforo total, DQO e DBO.
Analisando os resultados, apenas o parâmetro nitrogênio total apresentou valores
fora dos padrões em alguns meses (apenas 3 dos 36 analisados). No entanto, segundo a
BRK, os limites do parâmetro nitrogênio total foram alterados pelo ofício 1543/2019-SEMA,
não havendo mais limite definido para esse parâmetro. Na Figura 17 consta um exemplo
dos gráficos e resultados fornecidos.
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Figura 17 - Gráfico de resultados de análises do parâmetro DBO - ano 2019 ETE Mutum.
SEMASA, 2020.

Na Tabela 14 constam as vazões médias mensais da ETE Mutum no período de
janeiro de 2017 a dezembro de 2019.
Tabela 14 - Vazões ETE Mutum.
Vazão ETE (l/s)
Data
Mutum
jan/17
12,50
fev/17
12,99
mar/17
13,33
abr/17
15,89
mai/17
16,22
jun/17
17,04
jul/17
14,95
ago/17
14,74
set/17
15,96
out/17
15,04
nov/17
16,86
dez/17
18,31
jan/18
18,85
fev/18
23,76
mar/18
20,44
abr/18
19,05
mai/18
20,28
jun/18
22,60
jul/18
18,25
ago/18
28,22
set/18
22,02
out/18
24,39
nov/18
19,69
dez/18
18,02
jan/19
15,60
fev/19
17,10
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Vazão ETE (l/s)
Mutum
mar/19
20,00
abr/19
20,50
mai/19
24,30
jun/19
18,20
jul/19
16,10
ago/19
16,30
set/19
18,80
out/19
21,70
nov/19
24,80
dez/19
21,50
Média 2017
15,32
Média 2018
21,30
Média 2019
19,58
Fonte: SEMASA, 2020.
Data

ETE Centro
Quanto à ETE Centro, trata-se de um módulo comprado da empresa Sanevix
engenharia, com vazão nominal de 100 l/s. Essa unidade é dimensionada para promover o
tratamento de efluentes domésticos a nível terciário, que além de remover DBO, DQO, SST,
também remove os nutrientes (Fósforo e nitrogênio total), removendo ainda os organismos
patogênicos. As etapas de tratamento são as seguintes:
➢ Gradeamento para retirada de materiais grosseiros, possuindo limpeza
manual;
➢ Calha Parshall para mediação de vazão;
➢ Caixa de gordura;
➢ Estação elevatória de esgoto bruto, responsável pelo transporte do esgoto
após passar pelo tratamento preliminar (gradeamento e caixa de gordura) até
o UASB;
➢ Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente e Manta de Lodo - UASB: reator
composto por uma manta de lodo biológico (biomassa) densa e de elevada
atividade metabólica, no qual ocorre a digestão anaeróbia da matéria orgânica
do esgoto, em fluxo ascendente. O biogás gerado no reator, é queimado antes
de ser lançado na atmosfera;
➢ Biofiltro Submerso Desnitrificante - BFdesn: é constituído por um tanque
anóxico (sem aeração), preenchido com material filtrante, através do qual o
esgoto flui em fluxo ascendente. Esta unidade, tem a função de reduzir o
nitrato (N-NO3-) a nitrogênio molecular (N2). Esse tanque recebe o efluente
do Reator UASB como injeção de carbono para o processo de desnitrificação
e o efluente nitrificado do BFnit;
➢ Biofiltro Aerado Submerso de Matéria Orgânica - BFmo: é constituído por um
tanque preenchido com material filtrante e aerado artificialmente através de
um aerador. Sua principal função é remover matéria orgânica remanescente,
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metabolizada aerobicamente. O leito filtrante tem a função de servir de meio
suporte para as colônias de bactérias, através deste leito o esgoto e o ar fluem
permanentemente, ambos com fluxo ascendente;
➢ Biofiltro Aerado Submerso Nitrificante - BFnit: assim como o BFmo é
constituído por um tanque preenchido com material filtrante e aerado
artificialmente através de um aerador. Tem a função de transformar a amônia
(NH4) em nitrato (N-NO3-);
➢ Desfosfatação - Desf: remove o fósforo presente em esgotos domésticos por
meio de processos físico-químicos. É dosado um coagulante (cloreto férrico)
na entrada do misturador estático, promovendo a coagulação do fósforo. As
partículas formadas são removidas no decantador secundário;
➢ Decantador Secundário - DS: essa unidade consiste no polimento final no
efluente tratado. O efluente tratado é introduzido sob as lamelas paralelas
inclinadas, e ao escoar entre elas ocorre a sedimentação do lodo;
➢ Desinfecção: é a etapa onde ocorre a destruição ou inativação de organismos
patogênicos através de aplicação de radiação UV.
O lodo é desidratado em geotêxteis (bags) e enviado posteriormente a aterro
industrial, assim como o material do gradeamento e desarenador. O corpo receptor é o
Canal Capote que desemboca no Canal Campos-Macaé. Está em fase de construção a
unidade de desidratação de lodo por centrífuga.
Essa unidade possui gerador capaz de manter em funcionamento toda a estação,
além de um supervisório que permite a visualização do tratamento a distância, assim como
a sua automação, possuindo também analisadores de processo on-line.
Dentro dessa unidade existe uma ETE de reuso com capacidade de tratamento de
10 l/s. Essa água de reuso é usada nos caminhões combinados da própria Concessionária.
Atualmente são usados cerca de 50 m³/dia de água de reuso. O seu processo de tratamento
é composto por filtro de areia e desinfecção por hipoclorito.

Vista externa

Gradeamento
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Chegada esgoto bruto

Tratamento preliminar

Módulo de tratamento

Módulo de tratamento

Tanques de produtos químicos

Armazenamento e desidratação do lodo

ETE Reuso

Desinfecção
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Sopradores

Supervisório

Caminhão água reuso

Efluente tratado

Gerador
Figura 18 - Relatório fotográfico - ETE Centro.
Fonte: SERENCO.

A ETE Centro possui a licença municipal de operação nº 804/2017, da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Macaé, com as seguintes informações
principais:
➢ Descrição: operação de ETE, com sistema de tratamento de esgoto sanitário
terciário, com capacidade de tratamento de 100 l/s, composta por prétratamento, uma estação elevatória, reator UASB, biofiltro desnitrificante,
biofiltro matéria orgânica, biofiltro nitrificante, desfosfatação, decantador
secundário e desinfecção por sistema ultravioleta;
➢ Validade: 08 de novembro de 2022.
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A unidade deve atender a seguinte legislação:
➢ Resolução COMMADS nº 010/2011;
➢ Resolução CONAMA nº 001/1990;
➢ Lei Complementar Municipal nº 3284/2009;
➢ Lei Complementar Municipal nº 027/2001;
➢ Lei Federal nº 12305/2010;
➢ NOP Inea 35;
➢ NT-202.R-10;
➢ Diretriz DZ-215.R-4;
➢ Diretriz DZ-942.R-7.
Foi apresentada ainda a licença LMI nº 526/2014, válida até dezembro de 2019, com
a seguinte descrição: execução de obras de terraplenagem e de saneamento básico,
compreendendo a instalação de 95 km de redes coletoras e de transporte de esgoto
sanitário, 43 estações elevatórias de esgoto, 17 km de linha de recalque, ligações de esgoto
entre as casas e o coletor de esgoto e instalação de ETE ao nível terciário, com capacidade
nominal de tratamento de 300 l/s e geração de 25.000 m³ de bota-fora.
Quanto à outorga, a ETE Centro possui a outorga IN034515, com as seguintes
características principais:
➢ Outorga para lançamento de efluentes tratados em córrego sem nome, na
Região Hidrográfica RH VIII - Macaé e das Ostras, sujeito à cobrança;
➢ Registro CNARH: 264056;
➢ Declaração CNARH: 33.0.0094532/03;
➢ Vazão máxima: 1.944,00 m³/h;
➢ Vazão média: 1.080,00 m³/h;
➢ Volume diário: 46.656,00 m³;
➢ Tempo: 24 h/d;
➢ Período: 30 d/mês;
➢ Coordenadas geográficas: Lat. 22º 22´ 45,57” S e Long. 41º 48´ 4,76” O;
➢ Validade: 31 de maio de 2021.
Foram fornecidas informações pela SEMASA, das análises da ETE Centro no
período entre janeiro/2017 a dezembro/2019 (médias mensais) referentes aos seguintes
parâmetros: temperatura, SST, SS, pH, óleos vegetais e gorduras animais, oxigênio
dissolvido, Nitrogênio total, nitrogênio amoniacal, MBAS, Fósforo total, Fenóis, E. coli, DQO,
DBO e Coliformes totais.
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Analisando os valores, apenas os parâmetros nitrogênio amoniacal e fósforo total
apresentaram valores fora dos padrões em alguns meses (4 valores para nitrogênio
amoniacal e 26 valores para fósforo total). Segundo a BRK, os limites dos parâmetros
nitrogênio amoniacal, fósforo total e nitrogênio total foram alterados pelo ofício 1543/2019SEMA, passando a valer os seguintes limites:
➢ Nitrogênio amoniacal <= 5,0 mg/l;
➢ Fósforo total <= 1,5 mg/l;
➢ Nitrogênio total: sem limite definido.
Na Figura 19 consta um exemplo dos gráficos e resultados fornecidos.

Figura 19 - Gráfico de resultados de análises do parâmetro DBO - ano 2019 ETE Centro.
SEMASA, 2020.

Na Tabela 15 constam as vazões médias mensais da ETE Centro no período de
janeiro de 2017 a dezembro de 2019.
Tabela 15 - Vazões ETE Centro.
Vazão ETE (l/s)
Data
Centro
jan/17
27,31
fev/17
26,29
mar/17
30,30
abr/17
24,55
mai/17
30,30
jun/17
29,55
jul/17
25,84
ago/17
27,84
set/17
28,65
out/17
25,80
nov/17
32,92
dez/17
47,25
jan/18
49,11
fev/18
59,97
mar/18
59,49
abr/18
40,20
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Vazão ETE (l/s)
Centro
mai/18
33,93
jun/18
49,43
jul/18
47,63
ago/18
33,55
set/18
37,22
out/18
50,97
nov/18
55,41
dez/18
52,77
jan/19
46,20
fev/19
44,00
mar/19
49,50
abr/19
44,00
mai/19
55,80
jun/19
44,00
jul/19
45,70
ago/19
47,40
set/19
62,40
out/19
63,40
nov/19
89,90
dez/19
87,70
Média 2017
29,72
Média 2018
47,47
Média 2019
56,67
Fonte: SEMASA, 2020.
Data

ETE Lagomar
Quanto à ETE Lagomar, que possui vazão nominal de 40 l/s, utiliza a tecnologia de
tratamento de lodos ativados através da variação aeração prolongada, que se caracteriza
por obrigar um contato por tempo suficientemente longo dos micro-organismos (lodos
ativados) com quantidades relativamente baixas de substrato, de maneira a se obter alta
eficiência do processo. Possui ainda decantador secundário e um filtro biológico de brita.
A ETE Lagomar recebe de 10 a 15 caminhões limpa fossa por dia (entre caminhões
da própria BRK e da Prefeitura). O material recebido dos caminhões passa por um
gradeamento, um desarenador e medição de vazão, para após seguir ao tratamento da
ETE.
Quanto ao tratamento do lodo, essa unidade possui centrífuga para a sua
desidratação. Essa unidade possui gerador capaz de manter em funcionamento toda a
estação.
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Vista externa

Laboratório operacional

Recebimento de caminhões

Tratamento

Desidratação do lodo

Tratamento

Gerador
Figura 20 - Relatório fotográfico - ETE Lagomar.
Fonte: SERENCO.
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A ETE Lagomar possui a licença municipal de operação nº 896/2019, da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Macaé, com as seguintes informações
principais:
➢ Descrição: operação de ETE Lagomar, com sistema de lodos ativados e
aeração prolongada ao nível secundário, composta por gradeamento, caixa
de areia, calha Parshall, estação elevatória, casa de máquinas, 2 tanques de
aeração, 2 decantadores secundários e tanque de lodo, com capacidade
nominal de tratamento de 40 l/s, instalada em uma área total de 7.625,22 m²;
➢ Validade: 17 de abril de 2024.
A unidade deve atender a seguinte legislação:
➢ Resolução COMMADS nº 010/2011;
➢ Resolução CONAMA nº 001/1990;
➢ Lei Complementar Municipal nº 3284/2009;
➢ Lei Complementar Municipal nº 027/2001;
➢ Lei Federal nº 12305/2010;
➢ NOP Inea 35;
➢ NT-202.R-10;
➢ Diretriz DZ-215.R-4;
➢ Diretriz DZ-942.R-7.
Quanto à outorga, a ETE Lagomar possui a outorga IN047085, com as seguintes
características principais:
➢ Outorga para lançamento de efluentes tratados, por meio de um ponto no
canal Macaé-Campos, Região Hidrográfica VIII - Macaé e das Ostras, sujeito
à cobrança;
➢ Nº CNARH: 33.0.0278623/73;
➢ Vazão máxima: 191,25 m³/h;
➢ Vazão média: 106,25 m³/h;
➢ Volume diário: 4.590 m³;
➢ Tempo: 24 h/d;
➢ Período: 30 d/mês;
➢ Coordenadas geográficas: Lat. 22º 18´ 48,60” S e Long. 41º 43´ 33,20” O;
➢ Validade: 08 de novembro de 2023.
Foram fornecidas informações pela SEMASA, quanto a análises da ETE Lagomar
no período entre janeiro/2017 a dezembro/2019 (médias mensais) referentes aos seguintes
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parâmetros: temperatura, SST, SS, pH, óleos vegetais e gorduras animais, oxigênio
dissolvido, MBAS, DQO, DBO e Coliformes totais.
Analisando os valores, todos apresentaram valores dentro dos padrões da
legislação. Na Figura 21 consta um exemplo dos gráficos e resultados fornecidos.

Figura 21 - Gráfico de resultados de análises do parâmetro DBO - ano 2019 ETE Lagomar.
SEMASA, 2020.

Na Tabela 16 constam as vazões médias mensais da ETE Lagomar no período de
junho de 2019 a dezembro de 2019.
Tabela 16 - Vazões ETE Lagomar.
Vazão ETE (l/s)
Data
Lagomar
jun/19
8,73
jul/19
11,54
ago/19
11,21
set/19
15,33
out/19
21,80
nov/19
13,30
dez/19
17,07
Média 2019
14,14
Fonte: SEMASA, 2020.

ETE Infraero
Existe na Sede em funcionamento, a ETE Infraero, responsável pelo esgotamento
sanitário gerado pelos passageiros e funcionários do aeroporto de Macaé. Essa unidade foi
implantada em 2019 e trata-se de uma ETE compacta da empresa Sanevix engenharia,
com vazão nominal de 1 l/s.
Essa unidade é dimensionada para promover o tratamento de efluentes domésticos
a nível secundário, com as seguintes etapas de tratamento:
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➢ Gradeamento para retirada de materiais grosseiros, possuindo limpeza
manual;
➢ Estação elevatória de esgoto bruto, responsável pelo transporte do esgoto
após passar pelo tratamento preliminar (gradeamento e caixa de gordura) até
o UASB;
➢ Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente e Manta de Lodo - UASB: reator
composto por uma manta de lodo biológico (biomassa) densa e de elevada
atividade metabólica, no qual ocorre a digestão anaeróbia da matéria orgânica
do esgoto, em fluxo ascendente. O biogás gerado no reator, é queimado antes
de ser lançado na atmosfera;
➢ Biofiltro Aerado Submerso: é constituído por um tanque preenchido com
material filtrante e aerado artificialmente através de um aerador. Sua principal
função é remover matéria orgânica remanescente, metabolizada
aerobicamente. O leito filtrante tem a função de servir de meio suporte para
as colônias de bactérias, através deste leito o esgoto e o ar fluem
permanentemente, ambos com fluxo ascendente;
➢ Decantador Secundário (DS): essa unidade consiste no polimento final no
efluente tratado. O efluente tratado é introduzido sob as lamelas paralelas
inclinadas, e ao escoar entre elas ocorre a sedimentação do lodo.
Essa unidade possui gerador capaz de manter em funcionamento toda a estação e
o seu corpo receptor é o Canal Campos-Macaé.

Vista externa

Tratamento preliminar

Módulo de tratamento
Queimador e gerador
Figura 22 - Relatório fotográfico - ETE Infraero.
Fonte: SERENCO.
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Não foram fornecidas informações quanto ao licenciamento dessa unidade,
tampouco resultados de análises da qualidade do tratamento.
O consumo médio de água potável no aeroporto tem sido de 205 m³/mês (o que
representa 0,08 l/s). Considerando que a geração de esgoto é proporcional ao consumo de
água, pode-se concluir que a capacidade da ETE está adequada.
5.1.12.2. Estações elevatórias de esgoto
Na Tabela 17 constam as estações elevatórias de esgoto em funcionamento na área
de concessão da Sede de Macaé, com suas características principais. Já na Tabela 18
constam as informações sobre as linhas de recalque e anos de implantação das EEEs.
Tabela 17 - Características das EEEs em operação na Sede (área de concessão).
Quant.
Pot
Subsistema
EEE
Localização
Bombas (kva)
2
45,00
Rua Professora Jacira Moura Tavares Durval com
Centro
EE-BP-01
Rua João Batista da Silva Lessa - Glória
3
104,00
Centro
EE-BP-P1
2
4,00
Prof. Irene Meireles
Centro
EE-BP-P2
1
3,00
Estrada da Linha Verde
Centro
EE-BP-02
2
11,70
Alameda Tenente Célio - Granja dos Cavaleiros
Rua sem nome - acesso pela Rua Josias Ferreira
Centro
EE-BP-03
2
4,26
Lima - Glória
Centro
EE-BP-04
2
3,75
Rua João Alves Jobim Saldanha - Glória
Centro
EE-BP-05
2
4,26
Rua Roberto Marques - Glória
Rua sem nome - acesso pela Rua José Custódio da
Centro
EE-BP-06
2
1,50
Silva - Granja dos Cavaleiros
Centro
EE-BP-07
2
30,00
Rua Neturno - Granja dos Cavaleiros
Centro
EE-BP-09
2
1,50
Alameda da Lagoa - Granja dos Cavaleiros
Centro
EE-BP-11
2
8,20 Rua Manoel Francisco Nunes - Granja dos Cavaleiros
Centro

EE-BP-12

2

1,50

Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro

EE-BP-13
EE-BP-14
EE-BP-15
EE-BP-16
EE-BP-17
EE-BP-18
EE-BP-20
EE-BP-21

2
2
2
2
2
2
2
2

1,50
2,20
2,20
2,20
4,26
4,26
4,26
4,40

Centro

EE-BP-22

2

4,40

Centro

EE-BP-23

2

4,26

Centro

EE-BP-24

2

4,26

Centro
Centro

EE-BP-25
EE-BP-26

2
2

4,26
4,26

Rua Cláudio Ferreira Gonçalves - Granja dos
Cavaleiros
Rua Antenor Tavares - Glória
Rua Sidney Vasconcelos Aguiar - Glória
Rua Sidney Vasconcelos Aguiar - Glória
Rua Guararapis - Glória
Rua Prof. Irene Meirelles - Riviera Fluminense
Rua Maria Francisca Borges Reid - Glória
Alameda da Lagoa - Granja dos Cavaleiros
Alameda Tenente Célio - Granja dos Cavaleiros
Rua sem nome - acesso pela Alameda da Lagoa Granja dos Cavaleiros
Rua sem nome - acesso pela Alameda da Lagoa Granja dos Cavaleiros
Travessa "A" - acesso pela Rua João Batista da Silva
Lessa - Glória
Rua Sidney Vasconcelos Aguiar - Glória
Rua Alexandre Soares de Souza - Glória
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Subsistema

EEE

Quant.
Bombas

Pot
(kva)

Centro

EE-BP-27

2

4,26

Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro

EE-BP-28
EE-BP-29
EE-BP-30
EE-BP-31
EE-BP-32
EE-BP-33

2
2
2
2
1
1

3,00
1,50
1,50
3,00
1,50
3,00

Centro

EE-04-01

2

3,00

Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro

EE-04-03
EE-04-04
EE-04-05
EE-04-06
EE-04-07
EE-04-08

3
2
2
2
2
2

15,00
3,00
4,26
3,00
3,00
3,00

Centro

EE-04-11

2

4,26

Centro
Centro
Centro

EE-04-12
EE-04-13
B7A-09

2
2
3

4,26
2,20
8,20

Rua 1 - acesso pela Rua Sidney Vasconcelos Aguiar Glória
Rua Sidney Vasconcelos Aguiar - Glória
Alameda Olavo Bilac - Granja dos Cavaleiros
Praça do Nazareno
Rua Netuno
Rua São José
Rua via do sol
Av. Pref. Aristeu Ferreira da Silva - Granja dos
Cavaleiros
Rua Aloízio da Silva Gomes - Granja dos Cavaleiros
Alameda do Açude - Granja dos Cavaleiros
Alameda Luiz Carlos de Almeida
Rua Manoel Francisco Nunes - Granja dos Cavaleiros
Alameda Luiz Carlos de Almeida
Alameda das Palmeiras - Granja dos Cavaleiros
Rua C - acesso pela Alameda do Bosque - Granja dos
Cavaleiros
Alameda das Pitangas - Granja dos Cavaleiros
Rua Aloízio da Silva Gomes - Granja dos Cavaleiros
Av. Athos Duboc Figueira - Jardim Vitória

Centro

B7A-10

2

11,40

Rua Santa Ester - Jardim Vitória

Centro
Mutum
Mutum
Mutum
Mutum
Mutum
Mutum
Mutum
Mutum
Mutum

B7A-12
Morada 1 - 5.1
Morada 2
Morada 3
Cavaleiros 1
Cavaleiros 2
Cavaleiros 3
Cavaleiros 4
Cavaleiros 5
São Marcos 1

2
2
1
1
2
2
2
2
2
2

1,50
12,70
1,30
1,30
0,75
0,75
0,75
2,20
15,00
7,50

Rua São Pedro - Jardim Vitória
Rua Anphilóphio Trindade
Rua Anphilóphio Trindade
Rua Guarujá
Av. Atlântica
Av. Atlântica
Av. Atlântica
Rua Jorge Reid
Av. Atlântica
Alameda da Lagoa - Granja dos Cavaleiros

Mutum

São Marcos 2
São Marcos 3 3.3
São Marcos 4 2.1
Tobogã 1 - 3.1
Tobogã 2 - 3.2
Recanto da
Lagoa
Galope
NS1
NS2 - 1A.1
NS3
NS4
Cristais 1

2

5,50

Alameda do Bosque

2

7,50

Rua Carime Mussi Barcelos

2

7,50

Av. José Carlos Paes

2
1

4,26
3,00

Rua Celina Mussi de Oliveira
Rua Cláudio Ferreira Gonçalves

2

3,00

Rua Pref. Gerson Miranda

1
1
1
1
1
2

3,00
5,50
9,20
7,50
3,00
5,50

Estrada São José do Mutum
Av. Ricardo Mulayerte Salgado
Av. Ricardo Mulayerte Salgado
Av. Ricardo Mulayerte Salgado
Rodovia Norte Sul
Av. Vale dos Cristais

Mutum
Mutum
Mutum
Mutum
Mutum
Mutum
Mutum
Mutum
Mutum
Mutum
Mutum

Localização
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Subsistema

EEE

Mutum
Mutum
Mutum
Mutum
Mutum
Mutum
Mutum

Cristais 2
Palmeiras 1
Palmeiras 2
Mirante 1 - 1.1
Mirante 2
Mirante 3 - 1.2
Mirante 4

Quant.
Pot
Localização
Bombas (kva)
2
8,20
Rua Amazonita
2
26,00
Rua Cacilda Becker
2
3,00
Av. Ricardo Mulayerte Salgado
1
3,00
Av. Vereador Adir Luis de Schueler
1
1,50
Av. Vereador Adir Luis de Schueler
2
3,00
Av. Vereador Adir Luis de Schueler
1
3,00
Av. Vereador Adir Luis de Schueler
Fonte: SEMASA, 2020.

Tabela 18 - Características da linhas de recalque e ano de implantação das EEEs em operação na
Sede (área de concessão).
Subsistema

EEE

Material e DN da LR

Ano

Centro

EE-BP-01

PEAD PE 80 DN 800 PN 10

2015

Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro

EE-BP-P1
EE-BP-P2
EE-BP-02
EE-BP-03
EE-BP-04
EE-BP-05
EE-BP-06
EE-BP-07
EE-BP-09
EE-BP-11
EE-BP-12
EE-BP-13
EE-BP-14
EE-BP-15
EE-BP-16
EE-BP-17
EE-BP-18
EE-BP-20
EE-BP-21
EE-BP-22
EE-BP-23
EE-BP-24
EE-BP-25
EE-BP-26
EE-BP-27
EE-BP-28
EE-BP-29
EE-BP-30
EE-BP-31
EE-BP-32
EE-BP-33

PEAD PE 80 DN 90 PN 10
PVC 85 mm soldável
PEAD PE 80 DN 90 PN 10
PEAD PE 80 DN 90 PN 10
PEAD PE 80 DN 90 PN 10
PEAD PE 80 DN 90 PN 10
PEAD PE 80 DN 90 PN 10
PEAD PE 200 DN 200 PN 10
PEAD PE 80 DN 90 PN 10
PEAD PE 80 DN 90 PN 10
PEAD PE 80 DN 90 PN 10
PEAD PE 80 DN 90 PN 10
PEAD PE 80 DN 90 PN 10
PEAD PE 80 DN 90 PN 10
PEAD PE 80 DN 90 PN 10
PEAD PE 80 DN 90 PN 10
PEAD PE 80 DN 90 PN 10
PEAD PE 80 DN 90 PN 10
PEAD PE 80 DN 90 PN 10
PEAD PE 80 DN 90 PN 10
PEAD PE 80 DN 90 PN 10
PEAD PE 80 DN 90 PN 10
PEAD PE 80 DN 90 PN 10
PEAD PE 80 DN 90 PN 10
PEAD PE 80 DN 90 PN 10
PEAD PE 80 DN 90 PN 10
PEAD PE 80 DN 90 PN 10
PEAD PE 80 DN 90 PN 10
PVC 85 mm soldável
PVC 85 mm soldável
PVC 85 mm soldável

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
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Subsistema
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Mutum
Mutum
Mutum
Mutum
Mutum
Mutum
Mutum
Mutum
Mutum
Mutum
Mutum
Mutum
Mutum
Mutum
Mutum
Mutum
Mutum
Mutum
Mutum
Mutum
Mutum
Mutum
Mutum
Mutum
Mutum
Mutum
Mutum
Mutum

EEE

Material e DN da LR

Ano

EE-04-01
PEAD PE 80 DN 90 PN 10
EE-04-03
PEAD PE 300 DN 300 PN 10
EE-04-04
PEAD PE 80 DN 90 PN 10
EE-04-05
PEAD PE 80 DN 90 PN 10
EE-04-06
PEAD PE 80 DN 90 PN 10
EE-04-07
PEAD PE 80 DN 90 PN 10
EE-04-08
PEAD PE 80 DN 90 PN 10
EE-04-11
PEAD PE 80 DN 90 PN 10
EE-04-12
PEAD PE 80 DN 90 PN 10
EE-04-13
PEAD PE 80 DN 90 PN 10
B7A-09
PEAD PE 200 DN 200 PN 10
B7A-10
PEAD PE 200 DN 200 PN 10
B7A-12
PEAD PE 80 DN 90 PN 10
Morada 1 - 5.1
PEAD PE 110 DN 100 PN 10
Morada 2
PVC 85 mm soldável
Morada 3
PVC 85 mm soldável
Cavaleiros 1
PVC DeFoFo DN 100 PN 10
Cavaleiros 2
PVC DeFoFo DN 100 PN 10
Cavaleiros 3
PVC DeFoFo DN 100 PN 10
Cavaleiros 4
PVC DeFoFo DN 100 PN 10
Cavaleiros 5
PEAD PE 150 DN 135 PN 10
São Marcos 1
PEAD PE 110 DN 100 PN 10
São Marcos 2
PEAD PE 110 DN 100 PN 10
São Marcos 3 - 3.3
PEAD PE 110 DN 100 PN 10
São Marcos 4 - 2.1
PEAD PE 110 DN 100 PN 10
Tobogã 1 - 3.1
PEAD PE 80 DN 90 PN 10
Tobogã 2 - 3.2
PEAD PE 80 DN 90 PN 10
Recanto da Lagoa
PEAD PE 80 DN 90 PN 10
Galope
PVC DeFoFo DN 100 PN 10
NS1
PEAD PE 80 DN 90 PN 10
NS2 - 1A.1
PEAD PE 80 DN 90 PN 10
NS3
PEAD PE 80 DN 90 PN 10
NS4
PVC 85 mm soldável
Cristais 1
PVC DN 110 laranja
Cristais 2
PEAD PE 150 DN 135 PN 10
Palmeiras 1
PEAD PE 150 DN 135 PN 10
Palmeiras 2
PVC DN 110 laranja
Mirante 1 - 1.1
PVC DeFoFo DN 100 PN 10
Mirante 2
PVC DeFoFo DN 100 PN 10
Mirante 3 - 1.2
PVC DeFoFo DN 200 PN 10
Mirante 4
PVC DeFoFo DN 100 PN 10
Fonte: SEMASA, 2020.

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

5.1.12.3. Redes coletoras
Não foram fornecidas informações sobre a existência de cadastro técnico das redes
coletoras.
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O Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento apresenta, para o ano de
2018, uma extensão de 314 km de rede coletora de esgotos. O histórico disponível no SNIS
está na Tabela 19.
A localização das principais unidades do Sistema de Esgotamento Sanitário do
Distrito Sede é apresentada nos mapas 02 a 06, apresentados na sequência.
Tabela 19 - Extensão de rede de água - Sede.
Descrição

2016

2017

2018

ES004 - Extensão da rede de esgotos (km)
314
Fonte: SNIS, 2016-2018.
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314
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5.1.13.

Sana

O sistema de esgotamento sanitário de Sana é composto, basicamente, de duas
estações elevatórias de esgoto (EEE) e uma estação de tratamento de esgoto (ETE).
As duas EEEs possuem bombas submersíveis, tendo apenas uma bomba instalada
(a bomba reserva encontra-se no almoxarifado). Quanto à forma construtiva, são totalmente
enterradas. Pequenas reformas na parte elétrica são necessárias.
Quanto à ETE existente, implantada em outubro de 2014, trata-se de um módulo
comprado da empresa Sanevix engenharia, com vazão nominal de 5 l/s e vazão máxima
de 9 l/s. Essa unidade é dimensionada para promover o tratamento de efluentes domésticos
a nível terciário, que além de remover DBO, DQO, SST, também remove os nutrientes
(Fósforo e nitrogênio total), removendo ainda os organismos patogênicos. As etapas de
tratamento são as seguintes:
➢ Gradeamento para retirada de materiais grosseiros, possuindo limpeza
manual;
➢ Calha Parshall para mediação de vazão;
➢ Caixa de gordura;
➢ Estação elevatória de esgoto bruto, responsável pelo transporte do esgoto
após passar pelo tratamento preliminar (gradeamento e caixa de gordura) até
o UASB;
➢ Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente e Manta de Lodo - UASB: reator
composto por uma manta de lodo biológico (biomassa) densa e de elevada
atividade metabólica, no qual ocorre a digestão anaeróbia da matéria orgânica
do esgoto, em fluxo ascendente. O biogás gerado no reator, é queimado antes
de ser lançado na atmosfera;
➢ Biofiltro Submerso Desnitrificante - BFdesn: é constituído por um tanque
anóxico (sem aeração), preenchido com material filtrante, através do qual o
esgoto flui em fluxo ascendente. Esta unidade, tem a função de reduzir o
nitrato (N-NO3-) a nitrogênio molecular (N2). Esse tanque recebe o efluente
do Reator UASB como injeção de carbono para o processo de desnitrificação
e o efluente nitrificado do BFnit;
➢ Biofiltro Aerado Submerso de Matéria Orgânica - BFmo: é constituído por um
tanque preenchido com material filtrante e aerado artificialmente através de
um aerador. Sua principal função é remover matéria orgânica remanescente,
metabolizada aerobicamente. O leito filtrante tem a função de servir de meio
suporte para as colônias de bactérias, através deste leito o esgoto e o ar fluem
permanentemente, ambos com fluxo ascendente;
➢ Biofiltro Aerado Submerso Nitrificante - BFnit: assim como o BFmo é
constituído por um tanque preenchido com material filtrante e aerado
artificialmente através de um aerador. Tem a função de transformar a amônia
(NH4) em nitrato (N-NO3-);
➢ Desfosfatação - Desf: remove o fósforo presente em esgotos domésticos por
meio de processos físico-químicos. É dosado um coagulante (cloreto férrico)
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na entrada do misturador estático, promovendo a coagulação do fósforo. As
partículas formadas são removidas no decantador secundário;
➢ Decantador Secundário - DS: essa unidade consiste no polimento final no
efluente tratado. O efluente tratado é introduzido sob as lamelas paralelas
inclinadas, e ao escoar entre elas ocorre a sedimentação do lodo;
➢ Desinfecção: é a etapa onde ocorre a destruição ou inativação de organismos
patogênicos através de aplicação de radiação UV.
O lodo, assim como o material do gradeamento e desarenador da ETE Sana são
enviados para a ETE Lagomar, operado pela BRK, na Sede de Macaé. O corpo receptor é
o Rio Sana.
A licença de operação está vencida e em processo de renovação (Licença municipal
de operação nº 519/2014 vencida em novembro de 2018).
A Prefeitura de Macaé possui caminhões limpa-fossa que podem ser agendados
pelos moradores para limpeza das fossas dos imóveis, não havendo cobrança dos
moradores por esse serviço. O esgoto coletado pelo caminhão é também levado para a
ETE Lagomar.
Na Tabela 20 consta a localização das unidades existentes do sistema de
esgotamento sanitário de Sana.
Tabela 20 - Localização das unidades do SES - Sana.
Unidade
Latitude
Longitude
ETE Sana
22°19'36.79"S
42°11'4.27"O
EEE 01
22°19'41.23"S
42°11'6.94"O
EEE Final
22°19'37.86"S
42°11'0.94"O
Fonte: SERENCO.
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Poço
Figura 23 - Relatório fotográfico - EEE 01 Sana.
Fonte: SERENCO.

Poço

Quadro de comando

Poço
Figura 24 - Relatório fotográfico - EEE Final Sana.
Fonte: SERENCO.
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Vista externa

Tratamento primário

Elevatória de esgoto bruto

Caçamba para materiais retirados do
tratamento primário

Desinfecção com UV

Vista tratamento

Queimador
Tanque de cloreto férrico
Figura 25 - Relatório fotográfico - ETE Sana.
Fonte: SERENCO.
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Glicério

O sistema de esgotamento sanitário de Glicério é composto, basicamente, de quatro
EEE e uma ETE.
As quatro EEEs possuem bombas submersíveis, tendo apenas uma bomba instalada
(a bomba reserva encontra-se no almoxarifado). Quanto à forma construtiva, são totalmente
enterradas. Pequenas reformas na parte elétrica são necessárias.
Quanto à ETE existente, implantada em novembro de 2014, trata-se de um módulo
comprado da empresa Sanevix engenharia, com vazão nominal de 5 l/s e vazão máxima
de 9 l/s. Essa unidade é dimensionada para promover o tratamento de efluentes domésticos
a nível terciário, que além de remover DBO, DQO, SST, também remove os nutrientes
(Fósforo e nitrogênio total), removendo ainda os organismos patogênicos. As etapas de
tratamento são as seguintes:
➢ Gradeamento para retirada de materiais grosseiros, possuindo limpeza
manual;
➢ Calha Parshall para mediação de vazão;
➢ Caixa de gordura;
➢ Estação elevatória de esgoto bruto, responsável pelo transporte do esgoto
após passar pelo tratamento preliminar (gradeamento e caixa de gordura) até
o UASB;
➢ Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente e Manta de Lodo - UASB: reator
composto por uma manta de lodo biológico (biomassa) densa e de elevada
atividade metabólica, no qual ocorre a digestão anaeróbia da matéria orgânica
do esgoto, em fluxo ascendente. O biogás gerado no reator, é queimado antes
de ser lançado na atmosfera;
➢ Biofiltro Submerso Desnitrificante - BFdesn: é constituído por um tanque
anóxico (sem aeração), preenchido com material filtrante, através do qual o
esgoto flui em fluxo ascendente. Esta unidade, tem a função de reduzir o
nitrato (N-NO3-) a nitrogênio molecular (N2). Esse tanque recebe o efluente
do Reator UASB como injeção de carbono para o processo de desnitrificação
e o efluente nitrificado do BFnit;
➢ Biofiltro Aerado Submerso de Matéria Orgânica - BFmo: é constituído por um
tanque preenchido com material filtrante e aerado artificialmente através de
um aerador. Sua principal função é remover matéria orgânica remanescente,
metabolizada aerobicamente. O leito filtrante tem a função de servir de meio
suporte para as colônias de bactérias, através deste leito o esgoto e o ar fluem
permanentemente, ambos com fluxo ascendente;
➢ Biofiltro Aerado Submerso Nitrificante - BFnit: assim como o BFmo é
constituído por um tanque preenchido com material filtrante e aerado
artificialmente através de um aerador. Tem a função de transformar a amônia
(NH4) em nitrato (N-NO3-);
➢ Desfosfatação - Desf: remove o fósforo presente em esgotos domésticos por
meio de processos físico-químicos. É dosado um coagulante (cloreto férrico)
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na entrada do misturador estático, promovendo a coagulação do fósforo. As
partículas formadas são removidas no decantador secundário;
➢ Decantador Secundário - DS: essa unidade consiste no polimento final no
efluente tratado. O efluente tratado é introduzido sob as lamelas paralelas
inclinadas, e ao escoar entre elas ocorre a sedimentação do lodo;
➢ Desinfecção: é a etapa onde ocorre a destruição ou inativação de organismos
patogênicos através de aplicação de radiação UV.
O lodo, assim como o material do gradeamento e desarenador da ETE Glicério são
enviados para a ETE Lagomar, operado pela BRK, na Sede de Macaé. O corpo receptor é
o Rio São Pedro.
A licença de operação está vencida e em processo de renovação (Licença municipal
de operação nº 518/2014 vencida em novembro de 2018).
A Prefeitura de Macaé possui caminhões limpa-fossa que podem ser agendados
pelos moradores para limpeza das fossas dos imóveis, não havendo cobrança dos
moradores por esse serviço. O esgoto coletado pelo caminhão é também levado para a
ETE Lagomar.
Na Tabela 21 consta a localização das unidades existentes do sistema de
esgotamento sanitário de Glicério.
Tabela 21 - Localização das unidades do SES - Glicério.
Unidade
Latitude
Longitude
EEE 01
22°14'20.05"S
42° 3'26.60"O
EEE 02
22°14'29.21"S
42° 3'27.46"O
EEE 03
22°14'14.90"S
42° 3'22.35"O
EEE 04
22°14'9.77"S
42° 3'22.51"O
ETE Glicério
22°14'8.98"S
42° 3'18.95"O
Fonte: SERENCO.

EEE 01

EEE 01
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EEE 02

EEE 02

EEE 03

EEE 03

EEE 04
EEE 04
Figura 26 - Relatório fotográfico - EEEs Glicério.
Fonte: SERENCO.

Vista externa

Vista externa
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Elevatória de esgoto bruto

Tratamento primário

Desinfecção e soprador

Dosagem cloreto férrico

Queimador
Vista tratamento
Figura 27 - Relatório fotográfico - ETE Glicério.
Fonte: SERENCO.

As demais localidades que fazem parte do Distrito de Glicério (Reta, Óleo, Trapiche
e Madresilva) não possuem sistema coletivo de esgotamento sanitário, sendo que os
imóveis são atendidos de forma individual.
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5.1.15.

Frade, Córrego do Ouro e Cachoeiros de Macaé

Os distritos de Frade, Córrego do Ouro e Cachoeiros de Macaé não possuem
sistema coletivo de esgotamento sanitário (nas sedes dos Distritos ou em qualquer uma de
suas localidades), sendo que os imóveis são atendidos de forma individual.
A Prefeitura Municipal não conta com o cadastro dessas unidades de tratamento de
esgoto individuais, tampouco realiza qualquer fiscalização periódica.
5.1.16.

Vazões geradas

Para efeito de comparação com a capacidade das unidades do sistema de
esgotamento sanitário, foram estimadas as vazões geradas de esgoto, tendo como base
os seguintes elementos.
➢ Estudo de projeção populacional;
➢ Índice de perdas: foi considerado que apenas as perdas aparentes contribuem
para o sistema de esgoto, ou seja, influenciam na vazão a ser coletada e tratada;
➢ Nível de atendimento da população;
➢ Consumo per capita: conforme descrito no tomo sobre abastecimento de água;
➢ Coeficiente de retorno = 0,8;
➢ Vazão de infiltração = 0,1 l/s.km.
5.1.16.1. Sede
A Tabela 22 apresenta os elementos utilizados e as vazões estimadas para o sistema
de esgoto da área de concessão da Sede de Macaé.
Tabela 22 - Vazões estimadas para a Sede (área de concessão).

Ano

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032

População
Urbana
Atendida
SES (hab.)

Vazão de
Infiltração
(L/s)

120.115
192.092
197.408
231.772
238.013
274.880
282.085
289.513
297.424
305.457
313.606
321.874
330.257

28,63
45,79
47,05
55,25
56,73
65,52
67,24
69,01
70,90
72,81
74,75
76,72
78,72

Coeficiente
de Retorno

Vazão
média
sanitária
[L/s]

Vazão média
sanitária +
infiltração
[L/s]

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

261,61
418,37
421,99
486,44
490,61
559,94
571,26
582,89
595,36
607,92
620,57
636,93
653,52

290,24
464,16
469,04
541,68
547,35
625,46
638,50
651,90
666,25
680,73
695,33
713,66
732,25

Extensão
da rede
coletora
de esgoto
(m)
286.304
457.871
470.549
552.454
567.332
655.209
672.382
690.088
708.952
728.101
747.521
767.226
787.214
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Ano

13
14
15
16
17
18
19
20

2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040

População
Urbana
Atendida
SES (hab.)

Vazão de
Infiltração
(L/s)

338.761
347.379
356.117
364.971
373.945
383.034
392.238
401.565

80,75
82,80
84,89
87,00
89,13
91,30
93,49
95,72

Coeficiente
de Retorno

Vazão
média
sanitária
[L/s]

0,80
670,35
0,80
687,41
0,80
704,70
0,80
722,22
0,80
739,98
0,80
757,96
0,80
776,18
0,80
794,63
Fonte: SERENCO.

Vazão média
sanitária +
infiltração
[L/s]
751,10
770,21
789,58
809,21
829,11
849,26
869,67
890,35

Extensão
da rede
coletora
de esgoto
(m)
807.486
828.030
848.858
869.958
891.341
913.009
934.949
957.184

5.1.16.2. Demais Distritos
As Tabelas a seguir apresentam os elementos utilizados e as demandas calculadas
para os demais Distritos de Macaé que possuem sistema de esgoto em funcionamento.

Ano
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040

Tabela 23 - Vazões estimadas para Sana.
População
Vazão
%
Vazão de
Urbana
Coeficiente
média
Atendimento
Infiltração
Atendida
de Retorno
sanitária
SES
(L/s)
SES (hab.)
[L/s]
90%
2.212
0,85
0,80
5,11
90%
2.258
0,87
0,80
5,21
90%
2.303
0,88
0,80
5,15
90%
2.348
0,90
0,80
5,08
90%
2.392
0,92
0,80
5,08
90%
2.436
0,93
0,80
5,08
90%
2.480
0,95
0,80
5,14
90%
2.531
0,97
0,80
5,22
90%
2.599
1,00
0,80
5,33
90%
2.669
1,02
0,80
5,44
90%
2.740
1,05
0,80
5,55
90%
2.811
1,08
0,80
5,69
90%
2.884
1,11
0,80
5,84
90%
2.957
1,13
0,80
5,99
90%
3.032
1,16
0,80
6,14
90%
3.108
1,19
0,80
6,29
90%
3.185
1,22
0,80
6,45
90%
3.263
1,25
0,80
6,61
90%
3.342
1,28
0,80
6,77
90%
3.422
1,31
0,80
6,93
90%
3.502
1,34
0,80
7,09
Fonte: SERENCO.

Vazão média
sanitária +
infiltração
[L/s]
5,96
6,08
6,03
5,98
6,00
6,02
6,10
6,19
6,32
6,46
6,60
6,77
6,95
7,12
7,30
7,49
7,67
7,86
8,05
8,24
8,44

Analisando as vazões estimadas para Sana, percebe-se que a atual ETE deverá ser
ampliada para atendimento da população até final de plano.
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Ano
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040

Tabela 24 - Vazões estimadas para Glicério.
População
Vazão
%
Vazão de
Urbana
Coeficiente
média
Atendimento
Infiltração
Atendida
de Retorno
sanitária
SES
(L/s)
SES (hab.)
[L/s]
90%
773
0,30
0,80
1,78
90%
791
0,30
0,80
1,83
90%
810
0,31
0,80
1,81
90%
829
0,32
0,80
1,79
90%
848
0,33
0,80
1,80
90%
867
0,33
0,80
1,81
90%
886
0,34
0,80
1,84
90%
906
0,35
0,80
1,87
90%
931
0,36
0,80
1,91
90%
956
0,37
0,80
1,95
90%
981
0,38
0,80
1,99
90%
1.007
0,39
0,80
2,04
90%
1.033
0,40
0,80
2,09
90%
1.059
0,41
0,80
2,15
90%
1.086
0,42
0,80
2,20
90%
1.113
0,43
0,80
2,25
90%
1.141
0,44
0,80
2,31
90%
1.169
0,45
0,80
2,37
90%
1.197
0,46
0,80
2,42
90%
1.226
0,47
0,80
2,48
90%
1.256
0,48
0,80
2,54
Fonte: SERENCO.

Vazão média
sanitária +
infiltração
[L/s]
2,08
2,13
2,12
2,11
2,13
2,14
2,18
2,22
2,26
2,31
2,36
2,43
2,49
2,55
2,62
2,68
2,75
2,82
2,88
2,95
3,02

Analisando as vazões estimadas para Glicério, percebe-se que a atual ETE possui
capacidade suficiente para atendimento da população até final de plano.

5.1.17.

Área Rural

De acordo com o IBGE, no Censo Demográfico de 2010, menos de 2% da população
total residia na área rural, totalizando 3.869 pessoas. Ainda segundo o IBGE, analisando
os Censos Demográficos anteriores, percebe-se que a população rural vem diminuindo
desde o Censo de 1970, quando haviam 25.516 pessoas na área rural. Deve-se lembrar
que os limites da área urbana vão aumentando também ao longo dos anos.
Atualmente, as comunidades das áreas rurais e dos distritos e localidades não
contemplados com sistema coletivo, possuem sistemas individuais de tratamento do
esgotamento sanitário. Esses sistemas individuais podem ser adequados através de fossas
sépticas (desde que devidamente projetada e construída), ou inadequados através de
fossas negras ou lançamento direto em córregos.
Os distritos/localidades atualmente não contemplados com sistema coletivo são:
➢ Frade;
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➢ Localidades: Reta, Óleo, Trapiche e Madresilva (pertencentes ao Distrito de
Glicério);
➢ Córrego do Ouro;
➢ Cachoeiros de Macaé.
Quanto à área rural, devido à baixa densidade demográfica desta região, além da
distância em relação às áreas que possuem infraestrutura do sistema de esgoto coletivo,
não há possibilidade de instalação de sistemas coletivos ou interligação com o sistema
existente. No entanto, na etapa de prognóstico, alguns distritos receberão propostas para
implantação de sistemas coletivos de esgoto.
O Ministério da Saúde tem a competência de apoiar Estados e Municípios na
implementação de medidas estruturais e estruturantes em áreas rurais e comunidades
tradicionais, que assegurem a ampliação do acesso, a qualidade e a sustentabilidade das
ações e serviços públicos de saneamento básico, assim como a Formulação e
Implementação do Programa Nacional de Saneamento Rural do PLANSAB, bem como a
coordenação do Programa e a elaboração de um modelo conceitual em concordância com
as especificidades dos territórios rurais. No exercício de suas atribuições e em consonância
com sua estrutura e organização, o Ministério da Saúde delega esta competência à
Fundação Nacional de Saúde (FUNASA).
Nesse contexto, além de apoiar técnica e financeiramente municípios com até 50 mil
habitantes, a FUNASA, é o órgão no âmbito do Governo Federal responsável pela
implementação de ações de saneamento em áreas rurais de todos os municípios
brasileiros, inclusive no atendimento às populações remanescentes de quilombos,
assentamentos de reforma agrária, comunidades extrativistas e populações ribeirinhas.
As ações de saneamento rural desenvolvidas pela FUNASA são custeadas com
recursos não-onerosos do Orçamento Geral da União (OGU). As ações de saneamento
rural financiáveis pela Funasa são as seguintes:
➢ Implantação e/ou a ampliação e/ou a melhoria de sistemas públicos
de abastecimento de água e de esgotamento sanitário;
➢ Elaboração de projetos de sistemas de abastecimento de água e de esgotamento
sanitário;
➢ Implantação de melhorias sanitárias domiciliares e/ou coletivas de pequeno porte,
incluindo a implantação de sistemas de captação e armazenamento de água de
chuva - cisternas;
A poluição causada pela geração de efluentes de origem animal e agrícola é de difícil
determinação, pois seus lançamentos não ocorrem em pontos específicos dos corpos
d’água e sim de forma distribuída, o que confere um caráter de poluição difusa com fatores
de atenuação diversos os quais também dificultam sua determinação.
A poluição difusa se dá pela ação das águas da chuva ao lavarem e transportarem
elementos potencialmente poluidores da atmosfera e da superfície dos terrenos para os
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corpos receptores. Esse tipo de poluição alcança os cursos d’água distribuída ao longo das
margens, não se concentrando em um único local como é o caso da poluição pontual.
5.1.18.

Soluções Individuais de Tratamento de Esgoto

Segundo a Lei Complementar nº 027/2001, que dispõe sobre o Código Municipal de
Meio Ambiente, toda edificação deve possuir algum tratamento do esgoto gerado.
Já segundo a Lei Orgânica do Município de Macaé, em seu Art. 159, determina que:
Art. 159. O lançamento de esgotos sanitários, efluentes industriais e resíduos
oleosos em ambientes aquáticos, tais como rios, canais, lagoas, lagunas e oceano,
somente será permitida após tratamento, no mínimo a nível secundário, ou até
terciário, de acordo com o órgão municipal de meio ambiente, dentro de padrões
nacionais em vigor.

Portanto, segundo a legislação vigente, quando a edificação não possui sistema de
esgoto coletivo disponível, outra solução deve ser dada para o devido tratamento do esgoto
gerado.
As soluções individuais de tratamento de esgoto são utilizadas nos locais onde não
há sistema coletivo implantado e disponível (inclusive na área da Sede fora da área da
PPP), existindo uma grande variedade de sistemas construídos no Município, como por
exemplo, fossas sépticas, fossas negras, ou até mesmo a inexistência de qualquer tipo de
tratamento, com os esgotos gerados sendo lançados diretamente nos cursos d´água.
Quanto às fossas sépticas, elas são definidas pelo PLANSAB como atendimento
adequado (desde que sucedida por pós-tratamento ou unidade de disposição final,
adequadamente projetados e construídos), sendo uma alternativa ao atendimento da
população rural e distritos quanto ao tratamento dos esgotos domésticos.
Estes equipamentos, no entanto, além de correto dimensionamento, necessitam de
constante manutenção, que se resume basicamente à limpeza periódica do lodo produzido
no tratamento, com os caminhões limpa-fossa.
Já as fossas negras são modelos mais rústicos, normalmente escavadas
diretamente no terreno, não possuindo revestimentos. Desta forma, os resíduos caem
diretamente no solo, podendo infiltrar na terra, contaminando o ambiente e causando riscos
à saúde.
A Prefeitura de Macaé possui caminhões limpa-fossa que podem ser agendados
pelos moradores para limpeza das fossas dos imóveis, não havendo cobrança dos
moradores por esse serviço. O esgoto coletado pelo caminhão é levado para a ETE
Lagomar, na Sede de Macaé.
No entanto, atualmente não existe um levantamento ou cadastro dessas unidades
de solução individual de tratamento no município, assim como fiscalização por parte da
Prefeitura dessas unidades.
Quanto à limpeza das fossas, especificamente para o RJ, o INEA possui a
regulamentação NOP INEA 35 - Sistema MTR, que é a Norma Operacional para o Sistema
Online de Manifesto de Transporte de Resíduos, sendo um documento obrigatório que
registra informações do transporte de resíduos desde a fonte geradora até a sua destinação
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final. Através desse registro é possível monitorar a geração, o transporte e a destinação
adequada dos resíduos sólidos no Estado do Rio de Janeiro.
5.1.19.

Lodo Produzido nas Estações de Tratamento

Anteriormente foi mencionado, no tópico respectivo a cada ETE existente, as
técnicas de desidratação de lodo e suas destinações finais, sendo que a destinação final
atual dos lodos gerados nas ETEs de Macaé é um aterro industrial.
Não foram fornecidas informações quanto à quantidade de lodo gerado em cada ETE
no Município.
Quanto à legislação pertinente ao tema, a Resolução CONAMA n.º 375/2006 define
critérios e procedimentos para o uso agrícola de lodos de esgoto gerados em estações de
tratamento de esgoto sanitário e seus produtos derivados (BRASIL, 2006).
O lodo de esgoto é classificado de Classe C até Classe A, de acordo com os limites
estabelecidos para concentração de metais, organismos patogênicos, atração de vetores e
outros critérios estabelecidos em normas federais.
Além da destinação do lodo em aterros, existem outras possibilidades. Os quadros
a seguir apresentam as principais alternativas de disposição final de lodo e algumas de
suas vantagens e desvantagens.
Alternativa
Incineração

Aterro Sanitário
"Landfarming" Disposição
superficial no
solo.

Quadro 4 - Principais alternativas de disposição final de lodo.
Comentário
Processo de decomposição térmica via oxidação, onde os sólidos voláteis do lodo são
queimados na presença de oxigênio, convertendo-os em dióxido de carbono e água,
sendo que uma parcela dos sólidos fixos é transformada em cinzas. Disposição sem fins
benéficos.
Disposição de resíduos em valas ou trincheiras, compactadas e recobertas com solo até
seu total preenchimento, quando então são seladas. O lodo de esgoto pode ser disposto
em aterro sanitário ou exclusivo ou co-disposto com resíduos sólidos urbanos.
Disposição sem fins benéficos.
Áreas de disposição de resíduos onde o substrato orgânico do resíduo é degradado
biologicamente na camada superior do solo e a parte inorgânica é transformada ou
fixada nesta mesma camada de solo. Disposição sem fins benéficos.

Disposição de altas doses de lodo em locais drasticamente alterados, como áreas de
Recuperação de
mineração, onde o solo não oferece condições ao desenvolvimento e fixação da
área degradada
vegetação, em função da falta de matéria orgânica e de nutrientes de solo.
Reciclagem
Disposição do lodo em solos agrícolas em associação ao plantio de culturas. Destinação
agrícola
benéfica para o lodo, neste caso, considerado biossólido.
Fonte: Adaptado de Lara et al (2001) apud SPERLING, 2005.
Quadro 5 - Vantagens e desvantagens das alternativas de disposição final de lodo.
Alternativa da
Vantagens
Desvantagens
disposição
- Custos elevados
- Redução drástica de volume
Incineração
- Disposição das cinzas
- Esterilização
- Poluição atmosférica
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Alternativa da
disposição

Vantagens

Desvantagens

- Necessidade de grandes áreas
- Localização próxima a centros urbanos
- Características especiais de solo
Aterro Sanitário - Baixo custo
- Isolamento Ambiental
- Produção de gases e percolado
- Dificuldade de reintegração da área após
desativação
- Acúmulo de metais pesados e elementos
"Landfarming" - - Degradação microbiana de baixo
de difícil decomposição no solo
disposição
custo
- Possibilidade de contaminação do lençol freático
superficial no - Disposição de grandes volumes
- Liberação de odores e atração de vetores
solo"
por unidade de área
- Dificuldades de reintregação da área após
desativação
Recuperação - Taxas elevadas de aplicação
- Odores
de área
- Resultados positivos sobre a
- Limitações de contaminação e uso
degradada
reconstituição do solo e flora
- Contaminação do lençol freático, fauna e flora
- Grande disponibilidade de áreas
- Limitações referentes à composição e a taxas de
- Efeitos positivos sobre o solo
aplicação
Reciclagem
- Solução a longo prazo
- Contaminação do solo com metais
agrícola
- Potencial como fertilizante
- Contaminação de alimentos com elementos
- Resposta positiva das culturas ao tóxicos e organismos patogênicos
uso
- Odores
Fonte: Lara et al (2001) apud SPERLING, 2005.

Especificamente para o RJ, o INEA possui a regulamentação NOP INEA 35 - Sistema
MTR, que é a Norma Operacional para o Sistema Online de Manifesto de Transporte de
Resíduos, sendo um documento obrigatório que registra informações do transporte de
resíduos desde a fonte geradora até a sua destinação final. Através desse registro é
possível monitorar a geração, o transporte e a destinação adequada dos resíduos sólidos
no Estado do Rio de Janeiro.
5.1.20.

Reúso do Efluente de ETEs

O esgoto sanitário (efluente) das ETEs é, segundo a NBR 9648, o “despejo líquido
constituído de esgoto doméstico e industrial, água de infiltração e a contribuição pluvial
parasitária”, sendo que o esgoto doméstico é o “despejo líquido resultante do uso da água
para higiene e necessidades fisiológicas humanas”.
As diferentes técnicas para tratamento deste efluente já existem e podem ser usadas
de acordo com a necessidade, o custo e o objetivo que se deseja alcançar, desde lançar
este efluente no corpo receptor preocupando-se apenas em atender aos seus padrões de
enquadramento até utilizando este efluente para reúso.
A reutilização dos efluentes pode suprir parte da demanda de água em áreas de
escassez hídrica ou até substituir mananciais mais distantes e que possuam maior custo
de transporte.
“A tecnologia do reúso pode ser entendida como uma forma de reaproveitamento da
água servida que abrange desde a simples recirculação de água de enxágue de máquina
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de lavar roupas, com ou sem tratamento aos vasos sanitários, até uma remoção em alto
nível de poluentes para lavagens de carros, regas de jardins ou outras aplicações mais
específicas” (TELLES; COSTA, 2010).
A NBR 13.969/1997 lista alguns usos previstos para o esgoto tratado, conforme o
seu grau de tratamento e classe:
Devem ser considerados todos os usos que o usuário precisar, tais como lavagens
de pisos, calçadas, irrigação de jardins e pomares, manutenção das águas nos
canais e lagos dos jardins, nas descargas dos banheiros etc. Não deve ser permitido
o uso, mesmo desinfetado, para irrigação das hortaliças e frutas de ramas
rastejantes (por exemplo, melão e melancia). Admite-se seu reúso para plantações
de milho, arroz, trigo, café e outras árvores frutíferas, via escoamento no solo,
tomando-se o cuidado de interromper a irrigação pelo menos 10 dias antes da
colheita.

Também existem definidos alguns tipos de reúso, descritos sucintamente na
sequência:
➢ Reúso indireto não planejado de água: “é quando o esgoto, após ser tratado
ou não, é lançado em um corpo hídrico onde ocorre sua diluição, e após um
tempo de detenção, este mesmo corpo hídrico é utilizado como manancial,
sendo efetuada a captação, seguida de tratamento adequado e posterior
distribuição da água” (TELLES; COSTA, 2010).
➢ Reúso indireto planejado da água: “ocorre quando o efluente tratado é
descarregado de forma planejada nos corpos de águas superficiais ou
subterrâneos, para serem utilizadas a jusante, de maneira controlada, no
atendimento a algum benefício” (TELLES; COSTA, 2010).
➢ Reúso direto planejado das águas: “ocorre quando os efluentes, depois de
tratados, são encaminhados diretamente de seu ponto de descarga até o local
do reúso, não sendo descarregados no meio ambiente” (TELLES; COSTA,
2010).
Atualmente, em Macaé, dentro da ETE Centro existe uma unidade de pós tratamento
que gera efluente que é reutilizado nos caminhões combinados, ou seja, a água desses
caminhões que é utilizada nos serviços de desobstrução de rede, por exemplo, é esgoto
tratado reutilizado.
A capacidade dessa etapa de pós tratamento é de 10 l/s. No entanto, atualmente,
cerca de 50 m³/dia são utilizados, ou seja, é utilizada a capacidade dessa unidade de
apenas 1,5 hora por dia.
Devem ser feitos estudos para uma maior utilização desse efluente tratado, para
usos não potáveis, já que Macaé possui diversos empreendimentos que utilizam grande
quantidade de água que não requer potabilização.
5.1.21.
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5.1.22.

Aproveitamento da água pluvial e reúso de águas cinzas

O reúso de água deve ser considerado de uma forma mais abrangente, utilizandose para tanto o conceito de uso racional da água, o qual compreende também o controle
de perdas e desperdícios, e a minimização da produção de efluentes e do consumo de
água, contribuindo para a proteção do meio ambiente e da saúde pública.
Esta prática reduz a demanda sobre os mananciais de água devido à substituição
da água potável por uma água de qualidade inferior. Este conceito de substituição de fontes
de suprimento de água é uma alternativa para satisfazer as demandas menos restritivas,
sendo que a utilização posterior determina o seu tipo e necessidade de tratamento.
Genericamente alguns pré-requisitos ainda são necessários para que a tecnologia
do reúso seja mais utilizada, tais como: aceitação popular, aprovação mercadológica e
vontade política.
Podem ser utilizados para reúso: as águas pluviais, as águas cinza e o esgoto tratado
de forma geral. A seguir algumas definições:
➢ Água cinza - água proveniente da lavagem de roupas, chuveiro, ralos e pia de
banheiro;
➢ Água condensada - água resultante da condensação de vapor gerado em sistemas
de ar condicionado ou em processos industriais;
➢ Água de reúso - água cinza, condensada ou efluente tratado, que atende aos
padrões exigidos nos requisitos legais e normas vigentes;
É importante salientar que a água de reúso deve ser utilizada para fins não potáveis,
preferencialmente, já que os custos com o tratamento para utilização em fins potáveis são
elevados. Os seus principais usos estão descritos na sequência:
➢ Usos urbanos para fins não potáveis (por exemplo: descargas em bacias
sanitárias, rega de jardins, irrigação externa e limpeza), que envolvem riscos bem
menores e devem ser a primeira opção para o reúso em áreas urbanas. Mesmo
sendo mais seguros, uma série de cuidados são necessários quanto ao seu uso;
➢ Usos industriais: o reúso industrial pode ser realizado através do aproveitamento
dos efluentes produzidos na própria indústria, com ou sem tratamento prévio, ou
pela utilização dos esgotos tratados provenientes das estações de tratamento de
esgoto;
➢ Usos agrícolas: o maior consumo de água doce está relacionado às práticas
agrícolas. Cada cultura demanda um tipo de tratamento da água de reuso;
➢ Uso para recarga de aquífero: a utilização de águas subterrâneas vem
aumentando ao longo do tempo, e a utilização de esgotos tratados para a recarga
de aquíferos é uma possibilidade.
O reúso da água pode resultar em benefícios, conforme segue:
➢ Redução do lançamento de efluentes em cursos d’ água;
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➢ Redução da captação de águas superficiais e subterrâneas;
➢ Aumento da disponibilidade de água para usos mais exigentes, tais como
abastecimento público, hospitalar, etc.
➢ Mudanças nos padrões de produção e consumo;
Contudo, existem também alguns riscos relacionados à utilização inadequada de
sistemas de reúso, tais como:
➢ Risco de disseminar doenças devido à exposição de microrganismos na água;
➢ Risco de proliferação bacteriológica na água;
➢ Presença de odor produzido pela decomposição de matéria orgânica;
➢ Risco de entupimentos de tubulações de transporte dessas águas;
➢ Risco de manchar louças e metais.
Por causa dos riscos apresentados, alguns cuidados são recomendados:
➢ Para que a água de chuva seja usada na lavagem de roupas ou em piscina é
necessário que seja previamente filtrada (por um filtro lento de areia ou por um
filtro de piscina). Isto porque existe a possibilidade da presença do protozoário
Crypstosporidium, cujos oocistos podem se depositar em roupas lavadas e através
das mãos podem ter contato com a boca;
➢ Pesquisas feitas na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo pela
engenheira civil Simone May e apresentada na Dissertação de Mestrado “Estudo
da Viabilidade do aproveitamento de água de chuva para consumo não potável em
edificações”, no ano de 2004, mostrou que foram encontrados parâmetros muito
elevados de coliformes fecais, clostrídio sulfito-redutor e enterococos. Por este
motivo é recomendável que se faça a desinfecção da água de chuva com cloro, de
uma maneira bastante simples, usando dosador automático de cloro,
principalmente quando a água de chuva for usada em descargas de bacias
sanitárias;
➢ Atualmente, há aceitação conceitual da existência do “first flush” no sistema de
captação de telhado das águas de chuva. A poeira, folhas e detritos ficam no
telhado e quando chove há o arrastamento destes materiais. A NBR 15527/07
deixa a critério do profissional o uso (rejeito) ou não do “first flush”;
A Figura 28 apresenta um exemplo de etapas de geração para reúso da água para
fins não potáveis.
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Figura 28 - Etapas de geração para reúso da água.
Fonte: Cunha et al., 2011.

Previsão de consumo de água não potável
Para a previsão de consumo de água não potável é importante o conhecimento das
possíveis demandas para este quesito.
Na Tabela 25 e Tabela 26 estão descritos alguns parâmetros de engenharia usados
nos Estados Unidos para consumo residencial de água, enquanto que na Tabela 27
constam alguns dados brasileiros.
Tabela 25 - Parâmetros de engenharia para estimativas da demanda residencial de água (EUA).
Parâmetros
Uso interno
Unidades
Inferior Superior Mais provável
Gasto mensal

m³/pessoa/mês

3

5

4

pessoa

2

5

3,5

descarga/pessoa/dia

4

6

5

litros/descarga

6,8

18

9

percentagem

0

30

9

banho/pessoa/dia

0

1

1

minutos

5

15

7,3

litros/segundo

0,08

0,3

0,15

Uso da banheira

banho/pessoa/dia

0

0,2

0,1

Volume da água

litros/banho

113

189

113

carga/pessoa/dia

0,1

0,3

0,1

litro/ciclo

18

70

18

carga/pessoa/dia

0,2

0,37

0,37

litro/ciclo

108

189

108

minuto/pessoa/dia

0,5

4

4

litros/segundo

0,126

0,189

0,15

Número pessoas na casa
Descarga na bacia
Volume de descarga
Vazamento bacias sanitárias
Frequência de banho
Duração do banho
Vazão dos chuveiros

Máquina de lavar pratos
Volume de água
Máquina de lavar roupa
Volume de água
Torneira da cozinha
Vazão da torneira
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Uso interno

Parâmetros

Unidades

Torneira de banheiro

Inferior Superior Mais provável

minuto/pessoa/dia

Vazão da torneira

0,5

litros/segundo
0,126
Fonte: TOMAZ, 2009.

4

4

0,189

0,15

Tabela 26 - Parâmetros de engenharia para estimativas da demanda residencial de água potável para
uso externo (EUA).
Uso externo
Unidades
Valores
Casas com piscina

porcentagem

0,1

Gramado ou jardim

litros/dia/m²

2

Lavagem de carros

litros/lavagem/carro

150

lavagem/mês

4

litros/dia

50

litros/dia/m²

3

litros/dia/m²

5,75

anos

10

Tamanho da casa

m²

Tamanho do lote

m²

30 a 450
125 a
750

Lavagem de carros - frequência
Mangueira de jardim
Manutenção de piscina
Perdas por evaporação em
piscina
Reenchimento de piscinas

Fonte: TOMAZ, 2009.
Tabela 27 - Média de consumo residencial de água potável para o Brasil conforme USP, 1999
programa PURA
Tipos de usos de água
Porcentagem
Descargas na bacia sanitária

29%

Chuveiros

28%

Lavatório

6%

Pia de cozinha

17%

Tanque

6%

Máquina de lavar roupas

5%

Máquina de lavar louças

9%

Total
100%
Fonte: TOMAZ, 2009.

Considerando a necessidade de investimentos para aumento da produção de água
em Macaé, é necessária uma abordagem voltada ao controle da sua demanda, através da
aplicação de estratégias eficazes na conservação de água, tais como o reúso.
Um estudo intitulado “aproveitamento de águas pluviais e o reúso de águas cinza em
edifícios residenciais de Brasília - parte 1: reduções no consumo de água” de autoria de
Daniel Sant’ana, Louise Boeger e Lilian Monteiro, buscou caracterizar os usos-finais de
água em edificações residenciais de Brasília para identificar o potencial de redução do seu
consumo promovido pelo aproveitamento de águas pluviais e reúso de águas cinza em fins
não potáveis. A Figura 29 resume os valores e parâmetros estudados.
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Figura 29 - Usos-finais do consumo de água.
Fonte: SANT’ANA; BOEGER; MONTEIRO, 2013.

Para verificar as possibilidades de reduções do consumo de água, este estudo
considerou três demandas de usos não potáveis:
➢ Cenário 1 - lavagem de pisos e irrigação;
➢ Cenário 2 - descargas sanitárias;
➢ Cenário 3 - lavagem de roupas.
A conclusão foi que, nos casos avaliados, o aproveitamento de água pluvial voltado
ao consumo para lavagem de pisos e irrigação se mostrou ser uma melhor opção que o
aproveitamento de água pluvial voltado ao consumo individual em descarga sanitária e
lavagem de roupas nos apartamentos, por causa do balanço hidráulico, conforme consta
na Tabela 28.
Quanto ao reúso de águas cinza (RAC), o balanço hidráulico do volume de oferta
diária provou ser mais que o suficiente para suprir toda a demanda dos usos não-potáveis
nas edificações residenciais, conforme resultados da Tabela 28.
Tabela 28 - Reduções no consumo de água.
Eficiência do
Sistema Cenário
Descrição
Sistema
Lavagem de pisos e
1
100
irrigação
AAP
2
Descarga sanitária
60
3
1
RAC

2
3

Lavagem de roupas
Lavagem de pisos e
irrigação
Descarga sanitária

Potencial de
redução (%)
0,7
9,5

48

10,6

100

0,7

100

15,7

Lavagem de roupas
100
Fonte: SANT’ANA; BOEGER; MONTEIRO, 2013.

22,0
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Apesar do estudo anterior ter sido feito em Brasília, pode servir de parâmetro para
identificar a oportunidade de redução de demanda que esses sistemas podem resultar.
A prática do reúso pode gerar diversas vantagens, sendo que as principais
dificuldades para a implantação desses sistemas devem-se à falta de normas técnicas para
o uso não potável, a falta de conscientização da população para a necessidade de
preservação dos recursos hídricos e a falta de incentivo financeiro do Poder Público.
Em Macaé, o Projeto de Lei 22/2016, que dispõe sobre a obrigatoriedade da
utilização de água de reúso no Município de Macaé, determina que o Município, através
equipes próprias e terceirizadas ou obras e serviços contratados utilize a água de reúso
para:
➢ Lavagem de ruas, calçadas, praças públicas, monumentos, pátios e
estacionamentos de próprios municipais e outros logradouros;
➢ Desobstrução/limpeza de galerias de águas pluviais e demais tubulações;
➢ Lavagem de caminhões e carretas de lixo e pátios de transbordo de resíduos
sólidos urbanos;
➢ Umectação para ajuste para unidade ótima na terraplenagem;
➢ Cura e água de mistura de concreto não estrutural;
➢ Lamas de lubrificação em métodos de construção não destrutivos como
perfurações;
➢ Resfriamento de rolos compressores em serviços de pavimentação asfáltica;
➢ Umidificação de pavimento para aumentar a umidade relativa do ar em
logradouros.
A referida lei define água de reuso como a produzida por polimento do efluente final
de estações de tratamento de esgoto doméstico ou oriunda da captação e tratamento
simplificado de águas de chuva, atendendo aos requisitos sanitários especificados em
legislações regulamentação pertinentes.
5.1.23.

Licenciamento Ambiental

Existe a necessidade de licenciamento ambiental para as diversas atividades que
interferem nos recursos naturais, entre elas a implantação e operação dos sistemas de
esgotamento sanitário. As licenças ambientais são diferenciadas por fases distintas,
estando entre as principais: Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de
Operação (LO).
A licença concedida possui restrições a serem atendidas, prazo de validade, e está
sujeita à fiscalização pelos órgãos ambientais.
As licenças fornecidas do sistema de esgoto da Sede estão descritas nos itens de
cada unidade. Quanto às ETEs dos distritos, as informações estão listadas no tópico
referente a cada unidade, sendo que as licenças estão vencidas e em fase de renovação.
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Os órgãos ambientais emissores do licenciamento no RJ são o INEA ou os próprios
municípios (desde que atenda aos requisitos tanto da atividade/empreendimento quanto da
existência de órgão ambiental capacitado).
Especificamente para Macaé, as licenças das ETEs dos distritos, por exemplo, foram
emitidas pelo próprio município.
5.1.24.

Efluentes Industriais

Conforme relatado na caracterização municipal, destacam-se em Macaé as
seguintes atividades econômicas na área urbana do município que geram efluentes
industriais: setor de petróleo/gás (23,3%) e indústria de transformação (16,7%).
O INEA possui a diretriz DZ-205.R-6, que abrange os efluentes líquidos industriais,
bem como os esgotos sanitários gerados pelas indústrias, quando tratados em conjunto
com os efluentes industriais. A seguir constam algumas determinações dessa diretriz:
➢ Todas as unidades industriais que gerem efluentes, contendo matéria
orgânica biodegradável deverão reduzi-la através das tecnologias de
tratamento internacionalmente consagradas e disponíveis;
➢ Exigências adicionais serão feitas sempre que for necessária a
compatibilização dos lançamentos com os critérios e padrões de qualidade de
água estabelecidos para o corpo receptor, segundo seus usos benéficos
(regulamentação estadual) ou segundo classes que agrupam determinados
usos preponderantes (regulamentação federal);
➢ No caso de lançamento em rede coletora, dotada de tratamento, a indústria
deve apresentar comprovante do órgão responsável pela operação desse
sistema de tratamento, atestando a capacidade de escoamento e tratamento
da carga orgânica biodegradável;
➢ No caso de lançamento em rede coletora, dotada de tratamento biológico,
cuja operadora de serviços de esgoto seja responsável pelo tratamento
conjunto de efluente de origem industrial, será exigido da unidade industrial,
para cada ponto de lançamento, a implantação de pré-tratamento ou
tecnologia menos poluente, de modo a compatibilizar o lançamento com o
sistema de tratamento biológico e com os usos benéficos do corpo receptor;
➢ Além disso, a diretriz determina padrões de lançamento em relação à DBO e
DQO, dependendo da vazão e carga orgânica gerada pela indústria.
Existe ainda NT-213.R-4, também do INEA, que estabelece critérios e padrões para
controle da toxicidade em efluentes líquidos industriais, utilizando testes de toxicidade com
organismos aquáticos vivos, de modo a proteger os corpos d’água da ocorrência de
toxicidade aguda ou crônica.
Não foram obtidas informações sobre os lançamentos de efluentes industriais
licenciados, diretamente nos corpos d´água ou na rede coletora existente.
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5.1.25.

Educação Sanitária e Ambiental

Segundo a Lei Complementar nº 027/2001, que dispõe sobre o código municipal de
meio ambiente, promover a educação ambiental na sociedade e, especialmente, na rede
municipal de ensino é um dos objetivos da política municipal de meio ambiente.
Ainda segundo a mesma lei retro citada, uma das atribuições da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente é promover ações de educação ambiental, integrada aos programas de
preservação, conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente.
A Art. 11 da Lei nº 027/2001 criou o Conselho Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável (COMMADS), sendo um órgão colegiado autônomo de
caráter consultivo, deliberativo e normativo do Sistema Municipal de Meio Ambiente SIMMA, tendo como uma de suas atribuições propor e incentivar ações de caráter
educativo, para a formação da consciência pública, visando à proteção, conservação e
melhoria do meio ambiente.
O capítulo XII da referida lei trata especificamente do tema da educação ambiental,
sendo transcrito a seguir:
Art. 74 - A educação ambiental, em todos os níveis de ensino da rede municipal, e
a conscientização pública para a preservação e conservação do meio ambiente, são
instrumentos essenciais e imprescindíveis para a garantia do equilíbrio ecológico e
da sadia qualidade de vida da população.
Art. 75 - O Poder Executivo, na rede escolar municipal e na sociedade, deverá:
I apoiar ações voltadas para introdução da educação ambiental em todos os
níveis de educação formal e não formal;
II - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino da rede
municipal;
III - fornecer suporte técnico/conceitual nos projetos ou estudos interdisciplinares
das escolas da rede municipal voltados para a questão ambiental;
IV articular-se com entidades jurídicas e não governamentais para o
desenvolvimento de ações educativas na área ambiental no Município, incluindo a
formação e capacitação de recursos humanos;
V - desenvolver ações de educação ambiental junto à população do Município.

A Secretaria Municipal de Ambiente (SEMA) tem entre seus principais objetivos
disseminar entre a população a consciência da necessidade diária da preservação do meio
ambiente orientando em todas as formas e maneiras de buscar o desenvolvimento
sustentável. Baseado neste foco, a SEMA se propõe a capacitar e qualificar a população
em geral na visão preservacionista.
Um exemplo é o Parque do Barreto, onde podem ser agendadas visitas guiadas,
onde ensino e lazer se unem. O parque é aberto ao público 24 horas por dia, mas também
pode se fazer agendamentos com grupos, na parte de educação ambiental, sendo uma
ação conjunta das secretarias de Ambiente e de Ordem Pública, com a Guarda Ambiental.
Além de educação ambiental, também serve para contemplação da beleza cênica e lazer.
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Com quase 32 hectares, o Parque Natural Municipal da Restinga do Barreto é o
segundo maior das Américas, em área exclusiva de restinga. Ele fica atrás, apenas, do
Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba.
Outra ação que ocorreu em dezembro de 2019 foi o plantio de 172 mudas de 32
espécies na entrada da Lagoa, com o objetivo de reflorestar o local, com previsão de serem
plantadas 2.500 mudas até meados de 2020. Essa ação está sendo feita pela
coordenadoria de Arborização e Paisagismo da Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade
em parceria com a empresa Halliburton, BRK, Limpatech, Inea, Nupem, Guardas
Ambiental, Mirim e Sênior.
Ainda em 2019 foram plantadas mil mudas no Lagomar, na Avenida Amaral Peixoto,
Glória e no entorno do Shopping Plaza. Também foi criado um pomar público, em
Imboassica, onde foram plantadas apenas mudas de espécies frutíferas.
Cabe destacar também o Projeto Iurukuá: Educação ambiental e Conservação de
Tartarugas Marinhas. As sete espécies de tartarugas marinhas que navegam os mares
encontram-se ameaçadas de extinção.
O ciclo de vida destas tartarugas é caracterizado pela oviposição das fêmeas nas
praias de origem, o que torna necessário a conservação destes habitats em zonas
litorâneas. No Brasil, existem programas específicos para proteção das cinco espécies de
tartarugas marinhas que ocorrem na costa, entretanto, eles são inexistentes nas cidades
de Rio das Ostras e Macaé, apesar de vários registros de encalhes ou observação de
diferentes espécies.
O projeto Iurukuá objetiva contribuir para conservação de tartarugas, avaliando as
consequências das ações antrópicas sobre o ciclo de vida das espécies. Para isso,
pretende-se estabelecer programas permanentes de educação ambiental com atuação em
escolas, praias e comunidade local. Estas ações, através de atividades dinâmicas e lúdicas,
podem contribuir para desenvolver uma conscientização ambiental sobre a dinâmica dos
oceanos e das espécies que o habitam, além de conhecimento da diversidade regional e
diagnóstico dos sítios de nidificação utilizando uma rede de comunicação e diálogo com a
comunidade local.
Além das ações anteriores, a BRK Ambiental, concessionária de esgoto, possui o
programa “Portas Abertas”, que recebe estudantes com o objetivo de conscientizar sobre a
importância do saneamento básico na preservação do meio ambiente e na melhoria da
qualidade de vida da população.
O Programa, voltado à população de Macaé e Rio das Ostras, em especial aos
estudantes, promove visitas que contam com palestras e caminhadas por um circuito na
Estação de Tratamento (ETE). A iniciativa permite ao visitante conhecer mais sobre a
operação do sistema de esgotamento sanitário e acompanhar de perto a atuação da BRK
Ambiental no processo de coleta e tratamento de esgoto.
5.1.26.

Síntese do Diagnóstico

Os serviços de esgotamento sanitário do município de Macaé são geridos pela
Secretaria Adjunta de Saneamento - SEMASA (vinculada à Secretaria de Infraestrutura).
PRODUTO 3 - TOMO III - ESGOTO
Página: 106

Quanto à operação, parte da Sede (cerca de 95% da população) está sob responsabilidade
da BRK, enquanto que os demais distritos são operados pela SEMASA.
A operação da Sede sob responsabilidade da BRK trata-se de uma Parceria PúblicoPrivada - PPP, firmada entre a Prefeitura Municipal de Macaé e a BRK Ambiental, na
modalidade Concessão Patrocinada, para prestação dos serviços públicos de esgotamento
sanitário do município de Macaé.
O Contrato da PPP foi assinado no dia 5 de novembro de 2012, e até o presente
momento, existem 3 termos aditivos ao contrato original (está em elaboração o 4º Termo
Aditivo).
Quanto ao nível de atendimento da população da Sede, o SNIS contém informações
sobre o índice de atendimento urbano de esgoto, resultando em 18,89% no ano de 2018.
Segundo o 3º Termo Aditivo ao Contrato de PPP, assinado em 15 de dezembro de 2015,
em seu Anexo X - indicadores de desempenho, consta o indicador de cobertura do sistema
de esgotamento sanitário - ICE, que determina um atendimento de 25% da população do
ano 2013 a 2017 e de 45% nos anos 2018 a 2020.
Para o ano de 2018 o nível de atendimento não atingiu o estipulado em contrato
devido a alguns problemas (pedido de paralisação nos investimentos por parte da
Prefeitura, impossibilidade de realizar investimentos por parte da Prefeitura, impossibilidade
da Prefeitura em arcar com o incremento da contraprestação pública, etc), sendo que está
em elaboração o 4º TA para repactuação das metas contratuais.
A Sede municipal conta, atualmente, com 3 unidades de tratamento, a saber: ETE
Mutum, ETE Centro e ETE Lagomar, além de várias elevatórias e mais de 300 km de redes
coletoras.
A ETE Mutum (capacidade de 40 l/s) e a ETE Centro (capacidade de 100 l/s), são
compostas por módulos comprados da empresa Sanevix Engenharia, dimensionados para
promover o tratamento de efluentes domésticos a nível terciário.
A ETE Lagomar possui vazão nominal de 40 l/s e utiliza a tecnologia de tratamento
de lodos ativados através da variação aeração prolongada, possuindo ainda decantador
secundário e filtro biológico de brita.
Quanto aos Distritos, apenas dois deles possuem sistema em operação: Sana e
Glicério. Sana possui duas EEEs e uma ETE. Glicério possui quatro EEEs e uma ETE.
As ETEs dos dois Distritos são idênticas, compostas por módulos comprados da
empresa Sanevix engenharia, com vazão nominal de 5 l/s cada, sendo dimensionada para
promover o tratamento de efluentes domésticos a nível terciário.
O lodo gerado nos dois tratamentos, assim como os materiais dos gradeamentos e
desarenadores são enviados para a ETE Lagomar, operado pela BRK, na Sede de Macaé.
Analisando as vazões estimadas para Sana, percebe-se que a atual ETE deverá ser
ampliada para atendimento da população até final de plano. Já a ETE Glicério possui
capacidade suficiente para atendimento da população até final de plano.
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5.1.26.1. Ameaças e Oportunidades
Objetivando demonstrar de forma sucinta o diagnóstico a respeito do sistema de
esgotamento sanitário apontamos, de forma sistemática, as oportunidades e as ameaças e
pontos a serem melhorados identificados na elaboração do diagnostico situacional.
➢ Ameaças - Sede:
➢ Baixo nível de atendimento da população;
➢ Desconhecimento da situação das fossas sépticas e a frequência de limpeza
realizada pela população;
➢ Falta de informações sobre os lançamentos de efluentes industriais
licenciados, diretamente nos corpos d´água ou na rede coletora existente.
➢ Oportunidades - Sede:
➢ Existência de Agência Reguladora;
➢ Tratamento em nível terciário em duas ETEs existentes;
➢ Contrato de PPP constando metas e prazos para a universalização;
➢ Supervisório nas ETEs;
➢ Obras em andamento para ampliação do sistema.
➢ Ameaças - Distritos:
➢ Apenas dois Distritos possuem sistema em operação;
➢ Desconhecimento da situação das fossas sépticas e a frequência de limpeza
realizada pela população;
➢ Inexistência de agência reguladora;
➢ Inexistência de planejamento para ampliação do atendimento em outros
Distritos.
➢ Oportunidades - Sede:
➢ Sistema em operação em dois Distritos;
➢ Tratamento em nível terciário em duas ETEs existentes.
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6. RELATÓRIO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL
O presente capítulo corresponde ao relatório de mobilização social das préaudiências públicas da revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Macaé (RJ),
sendo estas referentes ao Produto 3 (diagnósticos).
Estas foram realizadas para garantir a participação popular na elaboração do
diagnóstico, tendo como objetivo principal obter informações e dados pertinentes ao
saneamento básico.
Na sequência será apresentado o resumo das contribuições apresentadas a respeito
da prestação do serviço de esgotamento sanitário.
09/03/2020
➢ Distrito: Sana
➢ Horário: 18:30 horas
➢ Local: Colégio M. do Sana
➢ Participantes: 24 pessoas
O quadro a seguir apresenta as contribuições recebidas durante a realização da PréAudiência em Sana.

Vertente

Quadro 6 - Contribuições da Pré-Audiência em Sana.
Contribuição
Pontos de lançamento de esgoto in natura no rio

Esgotamento
Sanitário

Várias ruas do Distrito não possuem rede coletora de esgoto
Ausência de gerador na ETE
Poucos caminhões para atender a demanda de limpa fossa
Fonte: SERENCO.

10/03/2020
➢ Distrito: Frade
➢ Horário: 18:30 horas
➢ Local: Colégio M. Ivete Santana Drumont de Aguiar
➢ Participantes: 22 pessoas
O quadro a seguir apresenta as contribuições recebidas durante a realização da PréAudiência em Frade.
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Vertente

Esgotamento
Sanitário

Quadro 7 - Contribuições da Pré-Audiência em Frade.
Contribuição
A maioria das casas só tem fossa e o caminhão da SEMASA demora 6 meses para
fazer a limpeza
Pontos de lançamento de esgoto in natura nos Rios/Córregos
Rios/Córregos do Distrito com odor de esgoto
Como as fossas das residências/comércios não são limpas, acabam transbordando e
contaminando o lençol freático
População do Distrito e Turistas tomam banho nos Rios e podem pegar doenças
transmitidas pelo esgoto
Fonte: SERENCO.

11/03/2020
➢ Distrito: Cachoeiros de Macaé (Bicuda Grande)
➢ Horário: 18:30 horas
➢ Local: Colégio M. Tarcísio Paes de Figueiredo
➢ Participantes: 64 pessoas
O quadro a seguir apresenta as contribuições recebidas durante a realização da PréAudiência em Cachoeiros de Macaé (Bicuda Grande).
Quadro 8 - Contribuições da Pré-Audiência em Cachoeiros de Macaé (Bicuda Grande).
Vertente
Contribuição
População sugere a implantação de uma sede da SEMASA no Distrito, para facilitar as
solicitações
A maioria das casas só tem fossa e o caminhão da SEMASA demora meses para fazer
Esgotamento
a limpeza
Sanitário
Todas as casas do Distrito têm sistema individual (fossa séptica), pois não existe
sistema público de coleta e tratamento
Parte do Distrito lança o esgoto direto no Rio, sem nenhum tratamento
Fonte: SERENCO.

12/03/2020
➢ Distrito: Glicério
➢ Horário: 18:30 horas
➢ Local: Colégio M. Raul Veiga
➢ Participantes: 63 pessoas
O quadro a seguir apresenta as contribuições recebidas durante a realização da PréAudiência em Glicério.
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Vertente

Esgotamento
Sanitário

Quadro 9 - Contribuições da Pré-Audiência em Glicério.
Contribuição
Como parte do Distrito não possui sistema público de coleta e tratamento do esgoto, a
população sente muito odor de esgoto nas galerias de água pluvial (ruas) e rios
Como a SEMANA só tem um caminhão limpa fossa, acaba demorando até 6 meses
para fazer a limpeza das fossas
Parte das residências não tem sistema individual (fossas) e coletivo (rede coletora),
lançando o esgoto direto no rio sem tratamento
Parte das residências utilizam sistema individual (fossas), sendo estas construídas de
forma errada, não sendo estanques
Quando chove o esgoto retorna para as casas, pois as tubulações das fossas são
conectadas nas galerias de água pluvial
Várias fossas que Prefeitura construiu não funcionam, sendo o efluente lançado no Rio
Fonte: SERENCO.

13/03/2020
➢ Distrito: Córrego de Ouro
➢ Horário: 18:30 horas
➢ Local: Colégio M. Pedro Adami
➢ Participantes: 38 pessoas
O quadro a seguir apresenta as contribuições recebidas durante a realização da PréAudiência em Córrego de Ouro.
Vertente

Esgotamento
Sanitário

Quadro 10 - Contribuições da Pré-Audiência em Córrego de Ouro.
Contribuição
Sem rede coletora separadora, muitas casas lançam o esgoto gerado direto nas
galerias de águas pluviais, gerando um forte odor de esgoto nas ruas do Distrito
O caminhão limpa fossa da SEMASA demora muito para limpar as fossas das
residências
O tratamento de esgoto do Distrito é realizado por sistemas individuais (fossas)
Depois da Sede Municipal, é o maior Distrito de Macaé, e não tem 0% de serviço
público de coleta e tratamento de esgoto
Fonte: SERENCO.

14/03/2020 e 09/10/2020
Em função da Prefeitura de Macaé (RJ) publicar no dia 13/03/20 o Decreto Municipal
nº 27/2020, que trouxe procedimentos a serem adotados nas áreas de Saúde e Educação
para evitar o avanço do coronavírus, além de proibir eventos em locais públicos para mais
de 100 pessoas, a população acabou não comparecendo em grande número no dia do
evento.
Desta forma, foi acordado entre a SERENCO e o CILSJ, por meio da Comissão
Técnica de Acompanhamento da "Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do
município de Macaé", que, tão logo seja permitido pelas autoridades de saúde, assim como
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pelo Poder Público Municipal, será realizada a pré audiência na sede municipal de Macaé,
sendo posteriormente agregadas, em revisão do presente documento e sem ônus ao
contrato, todas as contribuições apresentadas na ocasião.
Passados alguns meses sem qualquer previsão da liberação de eventos presenciais,
foi decidido pelas partes (Prefeitura Municipal de Macaé, Comitê de Bacia Hidrográfica dos
Rio Macaé e das Ostras - CBH Macaé, CILSJ e SERENCO) que o evento previsto na Sede
Municipal deveria ser virtual, sendo corroborado pela Resolução CBH Macaé n° 112, de 20
de abril de 2020, que aprovou a realização de reuniões online durante período de
isolamento social para enfrentamento da propagação decorrente do novo Coronavírus
(Covid-19).
Desta forma o evento foi realizado às 10:00 horas do dia 09/10/2020 pelo software
“Jitsi Meet”, com a participação de 34 (trinta e quatro) participantes.
O quadro a seguir apresenta as contribuições recebidas durante a realização da PréAudiência na Sede Municipal.
Quadro 11 - Contribuições da Pré-Audiência na Sede Municipal.
Vertente
Contribuição
Universalização frente ao novo marco de saneamento (áreas que não são
atendidas pelo município, fora da área de concessão)
Sem prestação de serviços de saneamento na “Invasão” do bairro Malvinas.
Solicitado para verificar se foi regularizado como bairro ou ainda continua
como invasão. Outros exemplos dados: Ilha Leocádia, Nova Holanda,
Fronteira, Lagomar.
Como vai universalizar se nas “invasões” não se pode avançar nesses locais?
Estão sem o direito básico?
Gestão e Regulação dos serviços de saneamento, pois existem vários
prestadores fazendo atividades divergentes – superposição de atividades –
Gerais
integralidade das ações. Qual órgão vai fiscalizar as metas do plano (comissão
de acompanhamento futuro)? Criação de um único órgão fiscalizador.
Integração das vertentes (melhoria da gestão)
Lei Federal nº 14026/2020 reforça a necessidade de alinhamento das políticas
públicas com o PMSB.
Solicitado para reavaliar os prazos das obras (avanço das metas), e que
PMSB aponte saídas para universalização do saneamento (Agenda 2030 da
ONU)
Adotar novas tecnologias do saneamento

Esgotamento
Sanitário

Aumentar os canais de comunicação, para o monitoramento das ações
No Bairro Miramar tem um valão à céu aberto que, com pouca chuva já enche
e o esgoto invade as casas
Deixar claro que a legislação obriga o usuário a realizar a correta ligação de
água e esgoto
Verificar o Projeto de Wetland na Ilha Colônia Leocádia, pois CBH tem o
projeto e recursos para implantação, mas que depende de topografia e
contrapartida da Prefeitura
Fonte: SERENCO.
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