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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 03.612.270/0001-
41, 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 econômico-
financeira 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 II (esgotamento sanitário) dos 
prognósticos e alternativas para universalização dos serviços de saneamento básico 
(Produto 4) da revisão do PMSB de Macaé (RJ), sendo este enviado para aprovação dos 
membros da comissão técnica de acompanhamento do CILSJ.  

São objetivos e metas do Produto 4: 
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1. Modelo de gestão dos serviços de saneamento básico; 

2. Definição de premissas e critérios para os cenários futuros; 

3. Projeções de demanda de serviços públicos de saneamento básico; 

4. Modelo de fiscalização e regulação dos serviços locais de saneamento básico; 

5. Estimativa das Demandas por serviços de saneamento básico para todo o 
período do PMSB; 

6. Definição de responsabilidades dos serviços de saneamento básico tratados 
no PMSB; 

7. Alternativas para o atendimento das demandas dos 4 (quatro) eixos dos 
serviços de saneamento básico para atendimento das carências existentes, de 
acordo com a Lei Federal n.º 11.445/07; 

8. Objetivos e metas pretendidas com a implantação do PMSB; 

9. Análise da viabilidade técnica e econômico-financeira da prestação dos 
serviços considerando os cenários dos objetivos, metas, programas, projetos e 
ações. 

 

Nos produtos seguintes serão elaborados os seguintes itens: 

➢ Produto 5:  

• Ações imediatas; 

• Ações prioritárias; 

• Programação das ações do PMSB; 

• Cronograma de implantação das ações estabelecidas para o PMSB; 

• Atendimento de demandas temporárias; 

• Atendimento e operação em situações críticas; 

• Planejamento de planos de riscos para garantia da segurança da água. 

➢ Produto 6: 

• Mecanismos para a avaliação sistemática da eficácia, eficiência e efetividade 
das ações programadas; 

• Propostas de arranjos institucionais e gerenciais; 

• Indicadores de interesse para acompanhamento das metas; 

• Critérios para avaliação dos resultados do PMSB e suas ações; 

• Estruturação local da fiscalização e da regulação no âmbito da Política de 
Saneamento Básico, bem como para acompanhamento das ações do PMSB. 
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➢ Produto 7: 

• Relatório síntese do PMSB para distribuição aos participantes representantes 
de entidades não pertencentes à administração pública; 

• Conferência (Audiência) Municipal de saneamento para apreciação do PMSB; 

• Minuta do PMSB, para a apreciação da contratante; 

• Relatório final consolidado do Plano Municipal de Saneamento Básico, 
contemplando todas as etapas e produtos desenvolvidos nos 04 (quatro) 
componentes do PMSB; 

• Proposta de anteprojeto de lei ou de minuta de decreto para aprovação do 
Plano Municipal de Saneamento Básico. 
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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 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 n.º 
12.305, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), sendo regulamentada 
pelo Decreto n.º 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; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/L11445compilado.htm
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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 Quadro 1 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 Gerenciamento dos Recursos Hídricos (SEGRHI). 

A região hidrográfica dos rios Macaé e das Ostras, RH VIII do ERJ, na qual o 
município de Macaé está inserido, possui como entidade delegatária das funções de 
agência de água o Consórcio 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; 
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➢ Dar apoio operacional como delegatária aos Comitês de Bacia estaduais, 
inexistindo limites intermunicipais para as finalidades a que se propõe, podendo 

➢ 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. 

 

De acordo com o Art. 59 da Lei Estadual nº 3.239/1999, enquanto entidade 
delegatária das funções de agência de água da RH VIII, são competências do CILSJ: 

I. manter balanço atualizado da disponibilidade de recursos hídricos; 

II. manter o cadastro de usuários de recursos hídricos; 

III. efetuar, mediante delegação do outorgante, a cobrança pelo uso de recursos 
hídricos; 

IV. analisar e emitir pareceres sobre os projetos e obras a serem financiados com 
recursos gerados pela cobrança do uso dos recursos hídricos e encaminhá-
los à instituição financeira responsável pela administração desses recursos; 

V. acompanhar a administração financeira dos recursos arrecadados com a 
cobrança pelo uso de recursos hídricos; 

VI. implementar o Sistema Estadual de Informações sobre Recursos Hídricos 
(SEIR HI), em sua área de atuação; 

VII. celebrar convênios e contratar financiamentos e serviços, para desempenho 
de suas atribuições; 

VIII. elaborar a sua proposta orçamentária e submetê-la à apreciação dos 
respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica (CBHs); 

IX. promover os estudos necessários à gestão dos recursos hídricos; 

X. elaborar as propostas dos Planos de Bacia Hidrográfica (PBHs), para 
apreciação pelos respectivos CBHs; e 

XI. propor, aos respectivos CBHs: 

a) o enquadramento dos corpos de água nas classes de uso, para 
encaminhamento ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos 
(CERHI); 

b) os valores a serem cobrados pelo uso dos recursos hídricos; 

c) o plano de aplicação dos valores arrecadados com a cobrança pelo uso 
de recursos hídricos; e 

d) o rateio dos custos das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou 
coletivo. 

 

Finalizando as responsabilidades sobre os recursos hídricos, os Municípios têm 
dever constitucional de preservar o meio ambiente e, consequentemente, os recursos 
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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; 

➢ 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; 



    

 

 

 
PRODUTO 4 - TOMO II - ESGOTO 

 Página: 23 

 

➢ 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 radio- 
ativos, 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.  

 

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 
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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; 

➢ 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 n.º 32.862/2003 - Dispõe sobre o Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos; 
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➢ Decreto 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 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;  

➢ 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 n.º 44.820/2014 - Dispõe sobre o sistema de Licenciamento Ambiental - 
SLAM;  
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➢ Decreto 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 INEA-
35), 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); 

➢ 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; 
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➢ 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 Público-
Privadas 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, 2020a). 

 

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 presente relatório envolve a formulação de estratégias para alcançar os objetivos, 
diretrizes e metas definidas para o Plano Municipal de Saneamento Básico, que é a 
universalização dos serviços de saneamento básico de qualidade à população, admitidas 
soluções graduais e progressivas, devendo-se prever tecnologias apropriadas à realidade 
local. 

Também consiste na análise e seleção das alternativas de intervenção visando à 
melhoria das condições sanitárias em que vivem as populações urbanas e rurais. 

Tais alternativas terão por base as carências atuais do sistema de abastecimento de 
água levantadas anteriormente na etapa de diagnóstico. Essas carências devem ser 
projetadas a partir da análise de cenários alternativos de evolução das medidas mitigadoras 
que possam ser previstas no PMSB para o horizonte de projeto, 20 anos, subdividido em 
metas de curto, médio e longo prazos: 

➢ Curto Prazo - 01 a 04 anos (2021-2024); 

➢ Médio Prazo - 05 a 08 anos (2025-2028),  

➢ Longo Prazo - 09 a 20 anos (2029-2040). 
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4. METODOLOGIA UTILIZADA 

A construção de cenários futuros é uma ferramenta importante para o planejamento 
e a tomada de decisões futuras apropriadas, ou seja, o estabelecimento de prognósticos. 
É importante ressaltar que a construção de cenários permite a integração das ações que 
atendam às questões financeiras, ambientais, sociais e tecnológicas, estabelecendo a 
percepção da evolução do presente para o futuro. 

A geração dos cenários permite antever um futuro incerto e como este futuro pode 
ser influenciado pelas decisões propostas no presente. Por isso, os cenários não são 
previsões, mas sim imagens alternativas do futuro que foram subsidiadas por um 
diagnóstico, conhecimento técnico, e demandas da comunidade expressas no processo 
construtivo do planejamento, através das consultas públicas realizadas durante a 
mobilização social da população de Macaé. 

Os estudos de cenários têm sido crescentemente utilizados na área de planejamento 
estratégico, tanto de grandes empresas quanto de governos, por oferecer um referencial 
de futuros alternativos em face dos quais decisões serão tomadas. Embora não possam 
eliminar incertezas nem definir categoricamente a trajetória futura da realidade estudada, 
as metodologias de construção de cenários contribuem para delimitar os espaços possíveis 
de evolução da realidade. 

O documento intitulado “Metodologia e Técnicas de Construção de Cenários Globais 
e Regionais” elaborado por Sérgio C. Buarque, em 2003, para o Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA), órgão vinculado ao Ministério de Planejamento, Orçamento e 
Gestão, fornece uma base teórica e fundamentos metodológicos práticos muito 
importantes, sendo utilizados como referência na construção de cenários futuros. 

Segundo este documento, na caracterização dos cenários, é possível distinguir dois 
grandes conjuntos diferenciados segundo sua qualidade: cenários exploratórios e cenário 
desejado. Os cenários exploratórios têm um conteúdo essencialmente técnico, decorrem 
de um tratamento racional das probabilidades e procuram intencionalmente excluir as 
vontades e os desejos dos formuladores no desenho e na descrição dos futuros. Trata-se 
de apreender para onde, provavelmente, estará evoluindo a realidade estudada, para que 
os decisores possam escolher o que fazer e possam se posicionar positivamente naquela 
situação. 

Já o cenário desejado deve se aproximar das aspirações do decisor em relação ao 
futuro, refletindo a melhor previsão possível. Embora se trate de ajustar o futuro aos 
desejos, para ser um cenário, a descrição deve ser plausível e viável e não apenas a 
representação de uma vontade ou de uma esperança. Desse ponto de vista, pode-se dizer 
que o cenário normativo ou desejado é uma utopia plausível, capaz de ser efetivamente 
construída e, portanto, demonstrada - técnica e logicamente - como viável. 

Os cenários exploratórios podem ter várias formas de acordo com o grau de 
importância que for conferido às latências e aos fatores de mudança que amadurecem na 
realidade, indicando maior ou menor abertura para as inflexões e descontinuidades futuras. 
Assim, podem ser diferenciados dois grandes tipos diferentes de cenários exploratórios: 1) 
extrapolativos, os quais reproduzem no futuro os comportamentos dominantes no passado; 
2) alternativos, os quais exploram os fatores de mudança que podem levar a realidades 
completamente diferentes das do passado e do presente. 



    

 

 

 
PRODUTO 4 - TOMO II - ESGOTO 

 Página: 32 

 

Os cenários exploratórios alternativos ampliam as possibilidades de futuro ao 
considerarem descontinuidades e inflexões de tendências, contemplando a possibilidade e 
a probabilidade de o futuro ser completamente diferente do passado recente. Embora tais 
cenários tenham o passado como uma referência, a base deles reside nos processos em 
maturação e nas perspectivas efetivas de descontinuidades no desenho do futuro.  

Portanto, utilizando como base a metodologia de Buarque (2003), os seguintes 
cenários serão utilizados na presente revisão do PMSB: 

➢ Um cenário desejável, sem restrições, que reflete a melhor previsão possível (a sua 
descrição deve ser plausível e viável e não apenas a representação de uma vontade 
ou de uma esperança). Desse ponto de vista, pode-se dizer que o cenário normativo 
ou desejado é uma utopia plausível, capaz de ser efetivamente construída e, 
portanto, demonstrada - técnica e logicamente - como viável; 

➢ Um cenário tendencial, com os diversos atores setoriais agindo isoladamente e sem 
a implantação e/ou interferência do PMSB, correspondendo cenário exploratório 
extrapolativo; 

➢ Um cenário possível, com o PMSB agindo como instrumento indutor de ações 
planejadas e integradas entre si, correspondendo ao cenário exploratório alternativo. 

 

Portanto, foi utilizado, no presente PMSB, como base a metodologia teórica 
demonstrada anteriormente, no entanto adaptada pela consultora como forma de melhor 
atender aos objetivos do presente trabalho. A Figura 3 apresenta, de forma sucinta, a 
metodologia adotada. 

 
Figura 3 - Esquema Geral da Metodologia para a Elaboração dos Cenários. 

Fonte: SERENCO. 
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5. PROGNÓSTICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

5.1. OBJETIVOS GERAIS 

Como forma de nortear as propostas para o sistema de esgotamento sanitário, será 
utilizada como base a Lei n.º 11.445/2007, que cita algumas definições e princípios 
fundamentais, tais como (BRASIL, 2007): 

➢ Integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e 
componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento básico, 
propiciando à população o acesso a conformidade de suas necessidades e 
maximizando a eficácia das ações e resultados; 

➢ Abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos 
resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do 
meio ambiente; 

➢ Eficiência e sustentabilidade econômica; 

➢ Utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento 
dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas; 

➢ Segurança, qualidade e regularidade; 

➢ Universalização: ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios 
ocupados ao saneamento básico. 

 

Através destes princípios fundamentais citados, percebe-se a necessidade legal dos 
sistemas atingirem a totalidade da população, sabendo-se que, para isso, deve-se prever 
um espaço de tempo (metas graduais) e que nem todos receberão os serviços da mesma 
forma, mas todos devem ser atendidos de forma adequada. Um exemplo de que nem toda 
a população receberá o serviço da mesma forma é que, em alguns pontos, ocorrerão 
sistemas públicos coletivos (onde há maior adensamento populacional) enquanto que em 
outros as soluções deverão ser individuais. 

Quanto ao sistema de esgotamento sanitário, o Plano Nacional de Saneamento 
Básico (PLANSAB) considera como atendimento adequado o que se dá por coleta seguida 
de tratamento ou o uso de fossa séptica, sendo o termo fossa séptica entendido como o 
sistema composto pela fossa sucedida por pós-tratamento ou unidade de disposição final, 
adequadamente projetado e construído, mostrando as diferentes formas de atendimento à 
população.  

Quanto aos recursos necessários para os investimentos e operação dos sistemas, 
segundo a Lei nº 11.445/2007, art. 29º “Os serviços públicos de saneamento básico terão 
a sustentabilidade econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante 
remuneração pela cobrança dos serviços” (BRASIL, 2007). 

Pelo texto da lei, os sistemas têm sua sustentabilidade econômico-financeira 
assegurada, preferencialmente, pela cobrança dos serviços, isto é, o sistema deve ser 
equilibrado entre o que se arrecada e o que se gasta com sua operação e os investimentos 
necessários à ampliação progressiva para se chegar à universalização. 
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5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢ Promover a expansão do sistema de esgotamento sanitário em consonância com o 
programa de universalização dos serviços; 

➢ Qualidade do efluente tratado (atendimento aos padrões de lançamento - Resolução 
CONAMA n.º 357/2005, Resolução CONAMA n.º 430/2011 e resoluções estaduais 
e municipais; 

➢ Eliminar as ligações irregulares de águas pluviais em redes coletoras de esgotos 
sanitários; 

➢ Eliminar as ligações irregulares de esgotos sanitários nas redes de drenagem de 
águas pluviais; 

➢ Continuidade e regularidade;  

➢ Implantação de programa/serviço de apoio à instalação e operação de sistemas 
individuais de tratamento de esgoto, onde não houver sistema coletivo. 

 

A partir da elaboração do diagnóstico, com a indicação das principais ameaças e 
oportunidades do sistema, apresentadas na sequência, é possível construir cenários 
futuros para o sistema de esgotamento sanitário. As principais ameaças elencadas foram: 

➢ 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. 

 

➢ 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. 

 

Também foram levadas em consideração as oportunidades levantadas durante a 
elaboração do diagnóstico, listadas a seguir: 

➢ Oportunidades - Sede: 

• Existência de Agência Reguladora; 
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• Tratamento em nível terciário em duas Estações de Tratamento (ETEs) 
existentes; 

• Contrato de Parceria Público Privada (PPP) constando metas e prazos para 
a universalização; 

• Supervisório nas ETEs; 

• Obras em andamento para ampliação do sistema. 

 

➢ Oportunidades - Distritos: 

• Sistema em operação em dois Distritos; 

• Tratamento em nível terciário em duas ETEs existentes. 

 

5.3. MECANISMOS DE ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE POLÍTICAS, PROGRAMAS E 

PROJETOS DE SANEAMENTO BÁSICO COM OUTROS SETORES CORRELACIONADOS 

“O saneamento básico é direito social, serviço público de interesse local, medida de 
promoção à saúde e de proteção ambiental, e, ainda, ação de infraestrutura para a 
salubridade do meio urbano e da habitação” (BRASIL, 2009 p.16).  

Neste contexto, a sua promoção demanda esforços e gera resultados em vários 
níveis, envolvendo diversos setores, como áreas de saúde, habitação, meio ambiente, 
recursos hídricos e educação, propiciando um grande potencial para a melhoria da 
qualidade de vida da população.  

A Lei n.º 11.445/2007, art. 2º, inciso VI, estabelece como um dos princípios 
fundamentais da prestação dos serviços públicos de saneamento no Brasil:  

Articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, 
de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção 
da saúde e outras de relevante interesse social voltadas para a melhoria da 
qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante 
(BRASIL, 2007a).  

 

A concretização desse princípio fundamental exige, portanto, a concepção e 
implementação de ações intersetoriais entre as diversas secretarias e órgãos da 
administração pública de Macaé. Segundo Brasil (2011b p. 24 e 25), enfatiza que “tal 
articulação representa grande desafio para a área de saneamento, pois, além de contar 
com as dificuldades inerentes a qualquer processo de intersetorialidade, conta ainda com 
a falta de prática de planejamento e pouca experiência em trabalhos intersetoriais”.  

Para Leite e Duarte (2005 apud Brasil, 2011b p.22), o conceito de intersetorialidade: 

Visa romper com uma visão fragmentada da ação pública, o que exige a integração 
de objetivos, metas, procedimentos de diversos órgãos governamentais, implicando 
a necessidade de mudanças de estratégias de ação, formas de destinar recursos 
públicos, estrutura organizacional e burocrática.  
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Não existem, atualmente, em Macaé, mecanismos bem definidos de articulação e 
integração de políticas, programas e projetos de saneamento com outros setores correlatos. 
Os setores atendidos pelo saneamento básico: abastecimento de água, esgotamento 
sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas e limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos aproximam-se entre si em função das interconexões indevidas que 
geralmente ocorrem, como por exemplo, pelo lançamento de esgotos sanitários nas redes 
de drenagem pluvial ou o contrário, lançamento de águas pluviais nas redes coletoras de 
esgoto, resíduos nos córregos e poços de visita de esgoto, pela poluição difusa da lavagem 
de coberturas, pátios, sistema viário e rodoviário, entre outras, componentes da 
infraestrutura e das atividades urbanas desenvolvidas dentro da malha urbana. 

Também, os resíduos sólidos lançados individualmente nas redes de drenagem 
causando obstruções ao escoamento das águas pluviais em bocas de lobo, poços de visita, 
tubulações e galerias se apresentam com frequência.  

Por outro lado, as águas pluviais transportadas aos corpos receptores contaminadas 
por esgotos sanitários, poluição difusa e resíduos sólidos, comprometem a qualidade das 
águas das bacias hidrográficas e dos mananciais. 

A ausência de um órgão atuante, definindo os mecanismos de articulação e de 
integração entre os setores correlatos diminuem os efeitos das ações desenvolvidas, que 
são, basicamente, troca de comunicados descritivos das irregularidades observadas 
acompanhadas de solicitações para correção das irregularidades apontadas, envolvendo 
as diferentes Secretarias Municipais.   

Outro elemento de articulação e integração que pode ser considerado é a Ouvidoria 
Geral da Prefeitura de Macaé. No entanto, essas iniciativas referem-se especificamente à 
integração operacional entre as secretarias e órgãos diretamente envolvidos nas questões 
do saneamento básico. 

A falta de um órgão colegiado especializado no setor de saneamento básico faz com 
que as iniciativas existentes em cada secretaria funcionem separadamente, sem 
integração. Logo, há necessidade de se implantar tal órgão com a finalidade de articular e 
integrar as políticas, programas e projetos de saneamento básico com outros setores. 

O Decreto n° 5.790, de 25 de maio de 2006, “dispõe sobre a composição, 
estruturação, competências e funcionamento do Conselho das Cidades (ConCidades), e dá 
outras providências” (BRASIL, 2006). 

Dentre as atribuições dadas ao Conselho das Cidades pelo decreto retro citado, 
pode-se destacar: 

Incentivar a criação, a estruturação e o fortalecimento institucional de conselhos 
afetos à política de desenvolvimento urbano nos níveis municipais, regionais, 
estaduais e do Distrito Federal (BRASIL, 2006). 

 

Esse instrumento é de suma importância para promover a articulação e integração 
setorial, necessitando a busca constante em seu aperfeiçoamento e eficiência. Para tanto 
são propostas as seguintes medidas:  

1. Criação de Grupo de Articulação e Integração ou aproveitamento de um já 
existente para revisão das políticas municipais correlatas ao saneamento 
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básico (saúde, educação, desenvolvimento urbano, meio ambiente dentre 
outras);  

2. Promover a revisão da legislação municipal correlata: Plano Diretor, Plano de 
Habitação de Interesse Social, entre outros.  

3. A participação de representantes da área de saneamento nos conselhos que 
definem e acompanham a política urbana, de meio ambiente, de recursos 
hídricos e de saúde;  

4. Utilização de critérios epidemiológicos no planejamento e na execução das 
ações de saúde, meio ambiente, saneamento e recursos hídricos;  

5. Institucionalização de sistemas de informações que reúnam bases de dados 
das áreas de saúde, meio ambiente, saneamento e recursos hídricos;  

6. Desenvolvimento de mecanismos institucionalizados de cooperação ou 
parcerias na área de saúde, meio ambiente, saneamento e recursos hídricos, 
entre instituições públicas, ONGs, sindicatos e outras formas de organização 
social, principalmente através de participação em câmaras técnicas e 
conselhos existentes. 

 

A articulação e integração dos programas, projetos e ações de saneamento com as 
dos setores correlacionados devem ser encaradas como uma missão do poder executivo 
municipal. O Grupo de Articulação e Integração tem o objetivo de promover a necessária 
articulação em assuntos relacionados com o saneamento básico, devendo possuir as 
seguintes atribuições:  

I - promover a articulação e a integração de políticas, programas, projetos e ações 
em assuntos referentes ao saneamento básico;  

II - assessorar na implementação do PMSB;  

III - promover a integração de instrumentos e ferramentas de trabalho;  

IV - promover o intercâmbio de informações técnicas e gerenciais entre as 
secretarias e demais órgãos e entidades, de modo a favorecer o cumprimento da missão 
do Município nos assuntos referentes às atribuições supracitadas. 

 

5.3.1. Saúde 

A Lei Federal n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições 
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, define: 

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou 
conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de 
acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo 
ainda aos seguintes princípios: 

[..] X - integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e 
saneamento básico; 

Art. 13. A articulação das políticas e programas, a cargo das comissões 
intersetoriais, abrangerá, em especial, as seguintes atividades: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#cfart198
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[..] II - saneamento e meio ambiente; 

Art. 15. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu 
âmbito administrativo, as seguintes atribuições: 

[..] III - acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e 
das condições ambientais; 

Art. 16. A direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete: 

[..] IV - participar da definição de normas e mecanismos de controle, com órgão 
afins, de agravo sobre o meio ambiente ou dele decorrentes, que tenham 
repercussão na saúde humana; 

Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete: 

[..] VI - colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham 
repercussão sobre a saúde humana e atuar, junto aos órgãos municipais, estaduais 
e federais competentes, para controlá-las; (BRASIL, 1990). 

 

Conforme apresentado na Caracterização Municipal, existe no site 
(http://www.datasus.gov.br) uma rede de informações que permite relacionar alguns 
indicadores de saúde com os de saneamento básico, embora seja de conhecimento de 
todos que a falta de acesso aos sistemas de abastecimento de água, esgotamento 
sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas e limpeza urbana e manejo dos 
resíduos sólidos, esteja diretamente relacionada com a proliferação de doenças. 

A melhora dos serviços de saneamento está diretamente relacionada com a 
promoção da saúde e a qualidade de vida da população, quando relacionados com as 
doenças de veiculação hídrica. Estudos divulgados pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS) apontam que para U$ 1,00 gasto em saneamento há a correspondente redução em 
cerca de U$ 4,00 em gastos com Saúde Pública (OMS, 2014). 

A proteção à saúde é colocada invariavelmente como uma das consequências 
benéficas do saneamento, porém a comprovação epidemiológica dessa relação é, no 
entanto, de difícil verificação devido ao grande número de variáveis intervenientes no 
processo de determinação das doenças. 

A água contém sais dissolvidos, partículas em suspensão e microrganismos que 
podem provocar doenças, dependendo das suas concentrações. O tratamento correto e a 
desinfecção da água eliminam estes problemas. O contato da pele com o esgoto a céu 
aberto, a proximidade de fossas negras com poços rasos de água, lixo espalhado disposto 
na rua de qualquer forma e a água da chuva acumulada são exemplos corriqueiros do 
envolvimento do saneamento com a saúde pública. 

As doenças transmitidas pela água pertencem ao grupo das Doenças Infecciosas e 
Parasitárias (DIP). Geralmente, a água contaminada provoca doenças infecciosas 
intestinais caracterizadas pelas diarreias. O contato com o esgoto não tratado pode 
provocar doenças como a febre tifoide, febre paratifoide, cólera, hepatite A, amebíase, 
giardíase, leptospirose, poliomielite, diarreia por vírus, entre outras. 

No Brasil, em janeiro do ano corrente (2020), as DIP representavam 6,43% e no 
estado do Rio de Janeiro 7,25%. No município de Macaé, conforme a Tabela 1, o percentual 
encontra-se inferior, quando comparado com o estado de Rio de Janeiro e o Brasil. 

 

http://www.datasus.gov.br/
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Tabela 1 - Dados sobre a DIP por local de internação - Macaé - Rio de Janeiro - Brasil, 2020. 

Descrição Macaé Rio de Janeiro Brasil 

Algumas doenças infecciosas e parasitárias 42 3.972 55.638 

Total de internações 1.078 54.805 865.643 

Algumas doenças infecciosas e parasitárias/ 
Total de internações 

3,90% 7,25% 6,43% 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), 2020. 
 

Na Tabela 2 pode ser observado que ocorreram oscilações no período de 2013 a 
2020 referente as internações por DIP. 

Tabela 2 - Dados sobre a DIP - Macaé - 2013-2020 (mês: janeiro). 

Descrição 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Algumas doenças infecciosas e 
parasitárias 

22 35 34 25 33 35 47 42 

Total de internações 564 717 733 712 842 1.040 1.006 1.078 

Algumas doenças infecciosas e 
parasitárias/ Total de internações 

3,90% 4,88% 4,64% 3,51% 3,92% 3,37% 4,67% 3,90% 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), 2013 a 2020. 

 

Por meio da Tabela 3, pode-se verificar que 54,51% das DIP podem estar 
relacionadas à falta de infraestrutura de saneamento básico como: diarreia, doenças 
bacterianas, infecciosas intestinais, virais e outras doenças e infecciosas e parasitárias. 

Tabela 3 - Dados sobre a DIP - Macaé, 2020. 

Descrição 
Outras 

doenças 
bacterianas 

Diarreia e  
gastroenterite  

origem  
infecc prem 

Outras 
doenças  

infecciosas 
 e parasitárias 

Outras 
doenças  

infecciosas 
 intestinais 

Outras 
doenças 

virais 
Total 

Alguns grupos de doenças 
infecciosas e parasitárias 

12 3 0 1 1 17 

Percentual de participação 
de alguns grupos de 

doenças infecciosas e 
parasitárias/  

Total de doenças 
infecciosas e parasitárias 

28,57% 7,14% 0,00% 2,38% 2,38% 40,48% 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), 2020. 

 

A Figura 4 apresenta os óbitos segundo causa de 2019 em Macaé, demonstrando 
que ocorreram 137 óbitos devido às doenças infecciosas e parasitárias. 



    

 

 

 
PRODUTO 4 - TOMO II - ESGOTO 

 Página: 40 

 

  
Figura 4 - Óbito por Ocorrência por Capítulo em Macaé (CID10) - 2019. 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), 2020. 

 

Há correlação entre as DIP e a falta de saneamento, conforme pode ser visto no 
artigo de Denise Kronemberger denominado “Análise dos impactos na saúde e no SUS 
decorrentes de agravos relacionados a um esgotamento sanitário inadequado dos 100 
maiores municípios brasileiros no período 2008-2011”. A conclusão a que esse artigo 
chegou foi a seguinte: 

Os resultados do estudo mostraram que há uma relação entre abrangência do 
serviço de esgotamento sanitário e número de internações por diarreia, embora 
outros fatores, como a disponibilidade de água potável, intoxicação alimentar, 
higiene inadequada, escolaridade da mãe também sejam importantes na ocorrência 
dos casos de diarreia. Geralmente quanto maior a abrangência dos serviços, menor 
a ocorrência de internações por diarreias. Algumas cidades fogem a esta tendência. 
Isto pode ser decorrência, entre outras razões, da qualidade da informação e da 
existência de outros fatores, anteriormente mencionados, que também controlam as 
taxas de internação ou de mortalidade por diarreias. 

 
 

Da mesma forma, o Instituto Trata Brasil analisou dados das 100 maiores cidades 
do Brasil, com foco nas 10 melhores do seu Ranking, assim como as 10 piores, chegando 
na seguinte conclusão: 

A análise estatística realizada nesse estudo possibilitou relacionar os índices de 
cobertura de saneamento básico (abastecimento de água e coleta e tratamento dos 
esgotos) com doenças diarreicas, dengue e leptospirose, e sugerem uma forte 
ligação entre altas coberturas de saneamento básico adequado e baixos índices 
dessas doenças. Da mesma forma, observou-se que baixos índices de saneamento, 
principalmente os que se referem ao esgotamento sanitário, estão fortemente 
associados àqueles municípios com maiores índices epidemiológicos e de 
morbidade, internações, casos confirmados e maior número de dias de 
permanência hospitalar pelas doenças investigadas.  

Percebe-se, portanto, que a presença de serviços adequados de saneamento 
interfere diretamente no número de internações, mas que outros fatores também interferem, 
fazendo com que não se possa afirmar que todos os 137 óbitos citados anteriormente 
ocorridos em Macaé foram decorrentes da falta ou problemas de saneamento básico. 
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Desta forma, o presente PMSB propõe a criação de um banco de dados, alimentado 
pela SEMASA e pela Secretaria Municipal de Saúde, que possibilite o cruzamento entre o 
n° de casos de DIP e o nível de implementação do PMSB, fornecendo subsídio para a 
tomada de decisão. 

Segundo dados do IBGE (2016), registrou que as internações devido a diarreias são 
de 0,2 por 1.000 habitantes.  

A Figura 5, apresenta a evolução - série histórica segundo o IBGE, da mortalidade 
infantil no período de 2006 a 2017, para o município de Macaé. 

 
Figura 5 - Óbitos (Unidade: óbitos) Macaé. 

Fonte: IBGE, 2006 a 2017. 
 

A CEDAE é a responsável pelo serviço público de abastecimento de água da Sede, 
atendendo cerca de 80% da população urbana. A SEMASA é a responsável pelo 
atendimento nos distritos e localidades. Quanto à qualidade da água distribuída, esta é 
satisfatória, com alguns resultados fora do padrão de potabilidade segundo o Sistema 
Nacional de Informações Sobre Saneamento (SNIS). Para o restante da população, 
principalmente da área rural, o abastecimento é feito por soluções individuais por meio de 
poços. 

Desta forma, a ampliação do atendimento com o sistema público de abastecimento 
de água é uma forma de promoção da saúde, já que será garantida água potável para a 
população. Esta ampliação deverá acontecer na Sede, assim como novas localidades 
deverão receber sistemas coletivos de abastecimento de água.   

No tocante ao sistema de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, dentre os 
principais desafios está a limpeza, manutenção e conservação das galerias de drenagem 
existentes, com o objetivo de minimizar a proliferação de vetores de doenças como 
roedores, insetos, etc. Assim como a manutenção dos rios e córregos que cruzam a cidade. 

Em casos emergenciais (enchentes e inundações), os primeiros sintomas dos efeitos 
deletérios sobre a saúde devido à proliferação de doenças de origem hídrica podem surtir 
em até trinta dias após a ocorrência do evento. Esta situação não é devidamente associada 
ao evento, com isso não registrado com seu gerador. Como vários canais e córregos 
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cruzam as regiões urbanizadas, e ainda, existem casos de alagamento e inundações 
recorrentes, esse risco de ocorrência é considerável. 

Outro aspecto importante para prevenção dos riscos à saúde humana é a qualidade 
das águas presentes no sistema de drenagem do município. Em visitas técnicas foram 
observadas ou informada sobre a existência de ligações das fossas sépticas nas galerias 
de drenagem e lançamento do esgoto doméstico nos canais e córregos, fato que agrava a 
proliferação de doenças e aumenta a manutenção do sistema devido ao depósito de sólidos 
nas galerias. Esse problema será drasticamente reduzido à medida que as obras de redes 
coletoras de esgoto avancem. 

Com relação ao sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, cada vez 
mais é relacionado casos de doenças com a ausência ou deficiência na prestação deste 
serviço. Quando este serviço não é prestado adequadamente, ou quando a população não 
está consciente das práticas adequadas para descarte, a influência nas doenças é 
observada de forma indireta, principalmente considerando a relação resíduos-vetores-
população. 

 A deficiência na prestação dos serviços de limpeza pública leva a população a 
procurar uma maneira de se livrar dos resíduos sólidos colocando-os em rios, terrenos 
baldios, entre outros, os quais tendem a atrair vetores. O mesmo ocorre com o déficit de 
tratamento e/ou disposição final. A falta de coleta e da disposição final adequada dos 
resíduos sólidos favorece a proliferação, por exemplo, de ratos, aves (urubus e garças), 
suínos, cachorros e gatos, destacadamente no local de disposição final. Sendo assim, 
existe a possibilidade de que os casos de cisticercose, leptospirose, teníase, toxoplasmose 
e triquinose estejam associadas a proliferação destes.  

 Importante ressaltar que o município de Macaé sofre constantemente com as cheias 
e alagamentos nos períodos chuvosos, o que é um agravante para o risco de contaminação 
das doenças supracitadas, influenciadas diretamente pelo descarte irregular de resíduos, 
principalmente os que são carreados para as bocas de lobo devido ao descarte irregular. 

 Outro ponto de atenção compreende a necessidade de minimização dos pontos de 
descarte irregular de resíduos, também conhecidos como pontos viciados, os quais 
promovem o acúmulo de resíduos de forma irregular proporcionando condições para a 
proliferação de micro e macro vetores transmissores de doenças. 

 Impactos causados pelo manejo inadequado de resíduos especiais e resíduos 
sujeitos a logística reversa, potencializam consequências graves a saúde humana, visto a 
sua constituição, onde em grande parte contém substâncias perigosas e nocivas.  

 Assim, ações relativas aos resíduos de responsabilidade privada dos geradores ou 
de responsabilidade compartilhada, devem ter uma maior articulação entre as instituições 
públicas e privadas para seu adequado gerenciamento, bem como maior interação da 
sociedade especialmente para o caso dos resíduos sujeitos a logística reversa. 

A promoção da saúde também é evidenciada ao melhorar os índices de renda, 
considerando que famílias que têm acesso à maior renda, possuem maiores condições de 
cuidarem de seus filhos de maneira adequada, promovendo os hábitos de higiene e saúde 
necessárias, reduzindo inclusive a taxa de mortalidade infantil. 

A área de saúde vem desenvolvendo diversas atividades relevantes para a área de 
saneamento, como por exemplo, a criação, pelo Ministério da Saúde, da Secretaria de 
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Vigilância em Saúde, que regulamentou o Subsistema Nacional de Vigilância Ambiental 
(SINVSA), extremamente importante para respaldar as ações de planejamento da área de 
saneamento. Entre as ações de vigilância, a de maior interesse para a área de saneamento 
refere-se à qualidade da água para consumo humano.  

É competência do Ministério da Saúde estabelecer normas e padrões para a 
qualidade da água de consumo humano. O mecanismo legal mais recente que regula essa 
questão é a Portaria de Consolidação n.º 5/2017, do Ministério da Saúde. Assim, cabe às 
Secretarias Municipais de Saúde implementar a vigilância da qualidade da água de 
consumo humano. Para tanto, as secretarias, com recursos da Programação Pactuada, 
vêm sendo estruturadas para realizar a capacitação de pessoal; o cadastramento de 
sistemas de abastecimento de água; a montagem de laboratórios de análises de água; a 
realização de coletas e análises de amostras de água de consumo humano; a alimentação 
do Sistema de Informação da Qualidade da Água de Consumo Humano (SISAGUA), que 
também recebe informações do controle da qualidade da água realizado pelos prestadores 
dos serviços. Tal sistema possibilita a identificação, via indicadores produzidos, de áreas 
de risco, para fins de selecionar as ações mais relevantes e priorizar investimentos no 
campo da qualidade da água de consumo humano. 

As propostas apresentadas no presente PMSB visam eliminar os problemas 
existentes e garantir a qualidade dos serviços de saneamento, contribuindo para a saúde 
da população e, consequentemente, a diminuição dos gastos com o sistema público de 
saúde. 

As propostas apresentadas no presente PMSB visam eliminar os problemas 
existentes e garantir a qualidade dos serviços de saneamento, contribuindo para a saúde 
da população e, consequentemente, a diminuição dos gastos com o sistema público de 
saúde. A seguir constam mais algumas propostas: 

➢ Otimização dos mecanismos de articulação setorial e governamental, 
evitando-se, na medida do possível, a criação de novas comissões ou órgãos 
oficiais, mas fazendo as diferentes parcelas da sociedade terem efetiva 
participação nas existentes; 

➢ Criação de mecanismos de articulação entre as câmaras técnicas setoriais 
dos conselhos de saúde e de meio ambiente, outros conselhos e outros 
setores governamentais pertinentes, no sentido de uma maior integração 
interinstitucional, como por exemplo reuniões conjuntas, criação de pautas 
conjuntas, discussão de temas elencados em conjunto, etc; 

➢ Estímulo à participação social nos conselhos e órgãos colegiados existentes 
por meio de entidades da sociedade, em suas diversas modalidades, 
garantindo-se a perenidade dessa participação e objetivando a 
implementação do controle social nas áreas de saúde e ambiente. Esse 
estímulo dever-se-á processar, entre outras formas, a partir da garantia de 
acesso ao conhecimento e informação sobre os temas em discussão, de 
modo ágil, continuo e adequado às necessidades e características dos 
diferentes usuários; 
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➢ Adoção ou valorização de práticas de intersetorialidade e interdisciplinaridade 
na elaboração da normatização técnica, incorporando experiências e 
conhecimentos gerados nas ações de vigilância da saúde; 

➢ Utilização de critérios epidemiológicos no planejamento das ações de saúde 
e ambiente; 

➢ Incremento, no âmbito do SUS, das práticas de atenção integral a saúde, 
valorizando as ações de cunho preventivo; 

➢ Fortalecimento das ações de vigilância da saúde, através da ampliação de 
seu espectro conceitual, incorporando conceitos da área ambiental e da 
saúde do trabalhador. A coleta e a análise de informações devem incluir 
aspectos referentes a saneamento, meio ambiente, uso e ocupação do solo, 
recursos hídricos, assim como informações relativas aos riscos gerados por 
processos de trabalho, potencialmente capazes de causar danos à saúde dos 
trabalhadores e da população em geral; 

➢ Duas das principais diretrizes a serem efetivadas pela vigilância sanitária 
devem ser o desenvolvimento de campanhas de educação sanitária e o 
fortalecimento do setor de vigilância sanitária enquanto órgão fiscalizador, de 
forma a garantir que a água consumida pela população (inclusive da área 
rural) esteja adequada do ponto de vista de saúde pública; 

➢ Ampliação e reformulação, no que se fizer necessário, dos sistemas de 
Informação em saúde e ambiente, tomando-os capazes de atender às 
necessidades de planejamento, gestão e avaliação das ações; 

➢ Revisão crítica dos indicadores de bem-estar e de qualidade de vida, 
elaborados e divulgados pelos órgãos oficiais, nacionais e internacionais, 
responsáveis pelas estatísticas, tomando-os suscetíveis de avaliar o grau de 
sustentabilidade do desenvolvimento; 

➢ Aprimoramento dos indicadores ambientais e de saúde, com vistas a torná-
los adequados a identificação de riscos de deterioração ambiental 
decorrentes de atividades humanas e de fenômenos naturais, inclusive no 
ambiente de trabalho; 

➢ Reformulação dos indicadores de mortalidade, tomando-os mais adequados 
para a avaliação de impactos ambientais; 

➢ Desenvolvimento, no âmbito do SUS, de um sistema de notificação dos 
agravos a saúde que inclua aqueles relacionados ao meio ambiente, a 
exemplo de intoxicações e de doenças respiratórias; 

➢ Desenvolvimento de indicadores de impacto a saúde relacionados aos efeitos 
da reprodução humana, tais como baixo peso ao nascer e más formações 
congênitas, possivelmente decorrentes de fatores ambientais adversos, 
incluindo aqueles gerados ou presentes nos ambientes de trabalho; 

➢ Aquisição de equipamentos, com respectiva garantia de manutenção, para os 
laboratórios de Saúde Pública, com a devida incorporação de procedimentos 
de tecnologia adequada, de forma a ampliar e garantir sua capacidade e 
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efetividade nos processos de análise e diagnóstico de impactos sobre a 
saúde, decorrentes de situações ambientais adversas; 

➢ Acompanhamento do processo de revisão dos códigos de saúde estaduais e 
municipais, contemplando as especificidades das áreas de ambiente e de 
saúde do trabalhador, cuidando para que não haja compartimentalização 
conceitual e operacional dentro do próprio sistema de saúde; 

➢ Apoio ao desenvolvimento de pesquisas sobre indicadores de custo/benefício 
social e ambiental a serem utilizados no processo decisório e na 
implementação de políticas de saúde, meio ambiente, saneamento e recursos 
hídricos; 

➢ Promoção do estreitamento das relações entre as áreas de saúde, meio 
ambiente, saneamento e recursos hídricos com o Ministério Público, 
subsidiando ou favorecendo a atuação deste, por meio das ações civis 
públicas, destinadas a prevenir ou a corrigir danos provocados ao ambiente 
ou a saúde dos trabalhadores e da população em geral. 

 

5.3.2. Habitação 

O Estatuto das Cidades (Lei Federal n.º 10.257/2001), que estabelece diretrizes 
gerais da política urbana, embora não trate especificamente sobre a integração de ações e 
políticas públicas, para fins de ordenamento do desenvolvimento das funções sociais da 
cidade e da propriedade urbana, estabelece entre outras diretrizes gerais: 

Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 
funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes 
gerais: 

I - garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra 
urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte 
e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações 
(BRASIL, 2001). 

 

Para o planejamento habitacional de Macaé, é necessário haver uma integração com 
as propostas de universalização das quatro vertentes do saneamento básico. Deve haver 
completa integração entre o Plano Diretor e o PMSB, de forma a ordenar o crescimento do 
Município de acordo com as diversas restrições existentes, entre elas a necessidade de 
atendimento referente às 4 vertentes do saneamento. 

Todo o sistema de água é adaptado em função da ocupação do solo pela população 
e sua densidade. As regiões mais adensadas e verticalizadas necessitam de maiores 
tubulações de transporte de água e maiores reservatórios enquanto que, nas regiões 
menos adensadas, a necessidade é menor. Já o custo com transporte da água é 
proporcional à distância entre a moradia e a captação/tratamento da água. 

A projeção populacional elaborada no PMSB, apresentada no Produto 3 (Tomo I), 
utilizou métodos já consagrados (foram considerados 7 diferentes métodos, entre 
matemáticos e com a utilização da ferramenta linha de tendência, sendo escolhida a curva 
mais aderente aos dados históricos e às taxas de crescimento apresentadas, utilizando 
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dados oficiais do IBGE) e conhecimento da realidade demográfica e social da área em foco, 
sendo que esta projeção populacional permitirá o planejamento da ampliação da 
infraestrutura.  

O ideal é que os novos empreendimentos somente sejam liberados para a 
construção caso tenham sido previamente aprovados pelo responsável dos sistemas de 
água e esgoto. Atualmente, a concessão do Habite-se, de responsabilidade da Secretaria 
Adjunta de Obras, é feita somente após o aceite das concessionárias de serviços públicos, 
em função do tipo de obra.  

O Habite-se autoriza o início da utilização efetiva, ou seja, após a construção, e 
comprova que o imóvel foi construído seguindo as exigências (legislação e projeto). Com a 
obtenção do Habite-se se conclui que o imóvel está regularizado, seguindo as exigências. 

Desta forma percebe-se que, para os imóveis novos, a legislação atual garante que 
estes se enquadram na legislação quanto ao fornecimento de água e ao tratamento de 
esgoto, já que, caso não exista possibilidade de atendimento por sistemas públicos, os 
métodos alternativos devem ser devidamente projetados e, na obtenção do Habite-se, é 
feita a verificação se foram executados em conformidade com o projeto.  

Assim, os exemplos descritos acima exemplificam que as questões habitacionais 
estão estritamente relacionadas com o sistema de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário, sendo que, em muitos casos, os sistemas é que se adaptam ao avanço 
populacional, muitas vezes desordenado e não planejado. 

Para o setor de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, o crescimento urbano 
mal planejado é um dos principais fatores que determina o surgimento dos problemas de 
drenagem pluvial. Neste contexto, medidas não-estruturais são fundamentais para a 
organização e direcionamento das ações de planejamento urbano, como: controle do uso 
e ocupação do solo no Plano Diretor do Município, reformulação do sistema de gestão, 
criação de parques lineares ao longo das várzeas e córregos, entre outros. 

Para regiões já consolidadas no entorno dos corpos hídricos, a retirada das pessoas 
ou as ações estruturais são soluções viáveis, porém mais onerosas. Em alguns casos mais 
críticos é necessário que famílias sejam desalojadas de áreas de risco e, para isso, devem 
existir planos para implantação de novas áreas residenciais para absorver esta demanda. 
A falta de fiscalização frequente para a ocupação dessas regiões é que permite a ocupação 
irregular desses espaços. 

A melhor integração das políticas deve ser entre o Plano Diretor e o Plano de 
Habitação de Interesse Social, de forma que todos estejam correlacionados e coerentes 
com o PMSB. O Plano Diretor define as áreas que não devem ser ocupadas para a 
preservação das características naturais no entorno dos corpos hídricos. Além disso, 
quando da elaboração do Plano Local de Habitação e Interesse Social, as áreas de risco já 
existentes no município deverão ser consideradas, propondo a realocação de famílias para 
localidades que garantam maior segurança contra eventos adversos como deslizamentos 
e inundações. 

O município de Macaé possui uma quantidade significativa da população alocada 
próxima de canais e córregos, com pouca ou nenhuma mata ciliar preservada. Segundo 
dados fornecidos em 2018 pelo SNIS, existem apenas 300 domicílios sujeitos à inundação, 
quando que a realidade desse número é bem superior. Sobrepondo os setores censitários 
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e as áreas de inundação apresentadas no diagnóstico, chega-se a uma estimativa de quase 
4.000 domicílios sujeitos à inundação. 

Com relação aos resíduos sólidos, de acordo com os dados fornecidos em 2014 pelo 
SNIS (último ano de referência com informações de Macaé), 98% da população era 
atendida pelo sistema de coleta convencional. Atualmente, a prefeitura de Macaé informa 
que 100% da população é atendida pelo sistema de coleta convencional.  

Embora a cobertura do serviço seja satisfatória, é necessário um planejamento de 
alternativas para coleta dos resíduos em condições de acesso limitadas devido a existência 
de vias estreitas ou muito íngremes. 

Conclui-se, portanto, que para o planejamento habitacional de Macaé, é necessário 
haver uma integração com as propostas de universalização das quatro vertentes do 
saneamento básico. 

 

5.3.3. Meio Ambiente 

Assim como os setores de saúde e habitação, os sistemas de saneamento estão 
diretamente ligados com as características ambientais de Macaé. 

Alguns problemas vêm se agravando ao longo dos anos pela ocupação territorial 
elevada e desordenada, acarretando graves conflitos ambientais quanto à ocupação do 
solo e ao uso de recursos hídricos. A existência de habitações em Áreas de Preservação 
Permanente (APPs) ou Áreas de Interesse para Proteção e Recuperação de Mananciais 
(AIPMs) causam sérios impactos na qualidade e quantidade das águas superficiais e 
subterrâneas, devendo ser fiscalizadas constantemente pelo Poder Público. Assim como 
os lançamentos irregulares de esgoto nas galerias de águas pluviais, ou diretamente nos 
rios e córregos.  

As habitações situadas em áreas de APP que estão em desacordo com a legislação 
do novo código florestal (Lei Federal n° 12.651/2012) merecem atenção e, 
consequentemente, estudos para regularização (BRASIL, 2012). 

Quanto à fiscalização das AIPMs, o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) coordena 
um programa de proteção e recuperação de mananciais no Estado do Rio de Janeiro 
denominado Pacto Pelas Águas, que promove e apoia iniciativas para a proteção e 
recuperação do meio ambiente e dos recursos hídricos em áreas de interesse para a 
proteção e recuperação de mananciais de abastecimento público, conforme consta com 
mais detalhes no item sobre os mananciais do diagnóstico do presente PMSB. 

As Áreas de Interesse para Proteção e Recuperação de Mananciais (AIPMs), 
representam as áreas focais de atuação do Programa Pacto Pelas Águas e correspondem 
às áreas que influenciam diretamente a qualidade da água e integridade dos corpos 
hídricos.  As AIPMs foram delimitadas a partir da área de drenagem situada a montante dos 
pontos de captação de mananciais estratégicos para o abastecimento público no Estado do 
Rio de Janeiro. Foram contemplados os mananciais de atendimento das sedes urbanas 
dos 92 municípios fluminenses, correspondendo a 199 pontos de captação de água. 

Quanto ao lançamento de esgoto nos cursos d’água, mesmo quando devidamente 
tratado, este traz consequências ao meio ambiente, exigindo que o corpo hídrico dilua este 
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efluente, sem que suas características naturais sejam prejudicadas, de preferência, 
fenômeno conhecido como autodepuração que, resumidamente, é a recuperação de um 
curso d’água, quando é lançado algum efluente que altere suas características, por meio 
de mecanismos puramente naturais.  

Uma condicionante em Macaé é a necessidade de tratamento terciário em algumas 
unidades, como ocorre nas Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) instaladas nos 
distritos (Sana e Glicério) e na Sede (ETE Mutum e ETE Centro).   

O sistema de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas pode apresentar 
soluções que visam a conservação das características ambientais do local, consideradas 
como medidas não-estruturais, mas que auxiliam na minimização dos problemas 
relacionados às chuvas intensas. Qualquer ação no sentido de manutenção de mata ciliar, 
preservação de áreas de proteção, não retificação, retenção de águas de chuva e limpeza 
de resíduos estará corroborando com as políticas de melhoria do meio ambiente. 

A melhor integração para proteção, recuperação e melhorias das condições do meio 
ambiente se dá através de programas educacionais, de fiscalização das áreas de 
preservação, de fiscalização dos lançamentos de esgoto e da proteção dos mananciais. 

No tocante ao manejo dos resíduos sólidos de Macaé, as práticas de disposição 
inadequada de resíduos em áreas públicas e privadas resultam em outro contingente de 
potenciais impactos negativos.  

O impacto ao meio ambiente com maior relevância são as antigas áreas de 
disposição de resíduos, como a área de Águas Maravilhosas que abrigava o antigo lixão e 
o Aterro de Cabiúnas. Hoje, ambas as áreas são passivos ambientais do município. O 
Aterro de Cabiúnas, que está desativado, encontra-se em uma área com acesso restrito. 
Embora devidamente cercada, ainda oferece risco principalmente devido a geração de 
chorume que ainda é constante. A área de Águas Maravilhosas apresenta um risco maior 
de impacto pois atualmente abriga uma comunidade vivendo sobre o antigo maciço, 
oferecendo não apenas risco ao meio ambiente como a saúde pública dos que ali habitam. 

Com relação aos pequenos pontos de descarte irregulares distribuídos no município, 
embora muitas vezes tenha menor proporção quanto as potencialidades de alteração e 
contaminação do ambiente, proporcionam dificuldades imensas para seu gerenciamento. 

A Figura 6 apresenta um mapa elaborado no Plano de Recursos Hídricos da Região 
Hidrográfica Macaé e das Ostras (PRH-Macaé/Ostras), demonstrando as Unidades de 
Conservação na Região Hidrográfica VIII. 
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Figura 6 - Unidades de Conservação na Região Hidrográfica VIII 
Fonte: PRH Macaé/Ostras, 2014.  
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A seguir constam mais algumas propostas: 

➢ Criação de mecanismos de articulação entre as câmaras técnicas setoriais 
dos conselhos de saúde e de meio ambiente, no sentido de uma maior 
integração institucional; 

➢ Ampliação da capacidade técnica e analítica dos órgãos estaduais, de modo 
a viabilizar a elaboração dos estudos ambientais, com a plena incorporação 
da variável saúde, garantindo-se os recursos necessários e a autonomia 
institucional para tal fim; 

➢ Envolvimento dos conselhos de saúde e do sistema operacional de saúde nos 
processos de licenciamento ambiental, capacitando-os para a função; 

➢ Promoção de uma maior integração entre a epidemiologia e a toxicologia, 
harmonizando a linguagem e otimizando os estudos de avaliação de impacto 
sobre a saúde; 

➢ Elaboração de um conjunto de orientações de caráter metodológico para o 
desenvolvimento do tema saúde nos estudos de impacto ambiental, a serem 
elaborados de forma articulada entre os Ministérios da Saúde e o do Meio 
Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal. Aperfeiçoamento 
metodológico que envolve aspectos de diagnóstico, de avaliação de impacto 
e de proposição de medidas mitigadoras, como também estratégias de 
acompanhamento e monitoramento, e as eventuais medidas corretivas de 
controle; 

➢ Fortalecimento das medidas de controle e fiscalização dos empreendimentos 
após o licenciamento ambiental, envolvendo o judiciário, o Ministério Público 
e a sociedade; 

➢ Normatização do sistema de notificação ambulatorial de agravos à saúde que 
podem originar-se dos efeitos da poluição; 

➢ Aprimoramento dos indicadores de saúde, sanitários e ambientais, com vistas 
a torná-los aptos a identificar processos de agravo a saúde e a avaliar o 
potencial de risco, resultante de fatores de deterioração ambiental, incluindo 
a do ambiente de trabalho; 

➢ Inclusão, como elemento fundamental nas políticas, programas e projetos de 
desenvolvimento e de administração da qualidade ambiental, de estratégias 
e medidas de redução de poluentes na fonte ou de substituição de processos, 
em oposição a adoção de medidas de controle da poluição voltadas a ponta 
final do processo produtivo; 

➢ Estímulo tecnológico e fiscal ao uso e tecnologias limpas; 

➢ Emprego de recursos oriundos da aplicação dos princípios poluidor-pagador 
e usuário-pagador em ações de monitoramento e controle ambiental; 

➢ Compensação dos custos sociais decorrentes dos projetos de 
desenvolvimento já implantados ou em fase de implantação, nos quais 
tenham sido identificados relevantes impactos sobre o meio ambiente e sobre 
a saúde. 
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5.3.4. Recursos Hídricos 

A Lei Federal n.º 9.433/1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, 
dispõe de uma série de dispositivos que visam à integração intersetorial, entre eles, pode-
se citar: 

Art. 3º Constituem diretrizes gerais de ação para implementação da Política 
Nacional de Recursos Hídricos: 

[..] II - a adequação da gestão de recursos hídricos às diversidades físicas, bióticas, 
demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do País; 

III - a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental; 

IV - a articulação do planejamento de recursos hídricos com o dos setores usuários 
e com os planejamentos regional, estadual e nacional; 

V - a articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo; 

VI - a integração da gestão das bacias hidrográficas com a dos sistemas estuarinos 
e zonas costeiras. 

Art. 4º A União articular-se-á com os Estados tendo em vista o gerenciamento dos 
recursos hídricos de interesse comum. 

Art. 31. Na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, os Poderes 
Executivos do Distrito Federal e dos municípios promoverão a integração das 
políticas locais de saneamento básico, de uso, ocupação e conservação do solo e 
de meio ambiente com as políticas federal e estaduais de recursos hídricos. 

Art. 35. Compete ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos: 

I - promover a articulação do planejamento de recursos hídricos com os 
planejamentos nacional, regional, estaduais e dos setores usuários (BRASIL, 1997). 

 

Os cursos d’água existentes devem ser protegidos perante o avanço de plantações 
e urbanização. É de suma importância que o desenvolvimento urbano esteja atrelado à 
preservação e conservação das bacias hidrográficas. 

O atendimento das legislações relacionadas com o parcelamento do solo é de 
extrema importância para respeitar o avanço populacional em regiões de várzeas e rios. No 
tocante ao abastecimento de água, o avanço a montante das captações prejudica 
principalmente pelo lançamento de esgoto doméstico, aumentando o custo de tratamento 
da água para consumo. Este fato pode ser verificado, conforme demonstrado no 
diagnóstico, nos mananciais de abastecimento atual e futuro de Macaé (Rio Macaé e Rio 
São Pedro).  

Ficou demonstrado no diagnóstico que há disponibilidade hídrica para atendimento 
da população até final de plano, e resumida pelo quadro a seguir (onde deve ser olhado o 
trecho “entre a afluência do Rio São Pedro até foz, com transposição do Rio Macabu” para 
o resultado do balanço hídrico).  
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Tabela 4 - Comprometimento da vazão Q7,10 nos trechos fluviais mais críticos para o ano 2032 para 
os diversos cenários. 

 
Fonte: PRH, 2014. 

 

No entanto, além de investimento na ampliação do sistema de água, é fundamental 
a preservação das AIPMs, a criteriosa emissão de outorgas e a fiscalização da utilização 
da água (através da perfuração de poços ou captações superficiais), principalmente a 
montante das atuais captações de água para o sistema público (Sede, Distritos e 
Localidades).  

As AIPMs visam garantir o estabelecimento de política de mananciais, que possa 
não somente proteger, mas também realizar a recuperação das bacias hidrográficas dos 
mananciais de interesse de Macaé. Deste modo, é de fundamental importância a sua 
preservação e o controle do avanço populacional nessas áreas. 

Devido às características físicas (declividade íngreme da zona alta e planície da zona 
baixa) e hidrológicas (pluviosidade elevada na zona alta) da bacia do rio Macaé, atrelada à 
vazão de confluência com o rio São Pedro, acarretam em recorrentes inundações no distrito 
Sede. Faz-se fundamental existirem propostas nessas regiões da zona alta da bacia, como 
na proteção dos cursos d’água, renaturalização de rios, controle populacional nas áreas de 
preservação ambiental, implantação de bacias de retenção, armazenamento de água na 
fonte, infiltração de água da chuva no solo, entre outros. Soluções aplicadas na zona rural 
da bacia hidrográfica (ou a montante em outros municípios) podem amenizar de maneira 
significativa os efeitos deletérios provocados pelas chuvas intensas na zona urbana 
próxima ao mar. 

O principal mecanismo de articulação é a associação de propostas do PMSB com 
os Planos Estaduais de Recursos Hídricos e o Plano de Bacia Hidrográfica. A seguir 
constam mais algumas propostas: 

➢ Promoção da articulação dos órgãos colegiados de gestão de bacias 
hidrográficas com os colegiados que atuam nas áreas de saúde, saneamento 
e ambiente, nas esferas federal, estadual e municipal; 
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➢ Promoção de uma gestão participativa dos recursos hídricos, nos diversos 
colegiados existentes e naqueles que se propõe criar, incluindo todos os 
segmentos relativos a administração da oferta, do uso, do controle e da 
preservação dos recursos hídricos, assim como os usuários e a sociedade, 
buscando garantir assim um gerenciamento integrado desse recurso natural. 

  

5.3.5. Educação 

A Lei Federal n° 9.795/1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, 
do ponto de vista da intersetorialidade, estabelece: 

Art. 3o Como parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito à educação 
ambiental, incumbindo: 

I - ao Poder Público, nos termos dos arts. 205 e 225 da Constituição Federal, definir 
políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental, promover a educação 
ambiental em todos os níveis de ensino e o engajamento da sociedade na 
conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente; 

[..] III - aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, 
promover ações de educação ambiental integradas aos programas de conservação, 
recuperação e melhoria do meio ambiente; 

Art. 5o São objetivos fundamentais da educação ambiental: 

I - o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas 
múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, 
legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos; 

[..] VI - o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia; 

Art. 10. A educação ambiental será desenvolvida como uma prática educativa 
integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino 
formal (BRASIL, 1999). 

 

A educação sanitária e ambiental pode ser entendida como o processo de formação 
e informação orientado a promover hábitos e comportamentos saudáveis em relação à 
higiene, uso de equipamentos sanitários e o cuidado dispensado às instalações, sendo, 
portanto, um componente estratégico do saneamento, sendo processos educativos para 
promover e obter comportamentos saudáveis. 

Os programas de educação sanitária e ambiental são de extrema importância para 
todas as vertentes do saneamento. A educação ambiental é o principal aliado para a 
redução de doenças e também para a correta utilização dos serviços disponíveis de 
saneamento, sob a óptica preservacionista, tem como intuito aumentar o nível de qualidade 
dos serviços prestados. 

Isto porque as doenças infecciosas que podem ser combatidas pelo saneamento 
podem ser transmitidas tanto na esfera de domínio público quanto na esfera doméstica 
(tendo como exemplo ações de higiene ao lavar as mãos antes de refeições e preparo de 
alimentos, tomar banho, troca de roupa, proteger, limpar caixas d’água, entre outras). 

Por isso, além das propostas de melhorias no saneamento público do presente 
PMSB, é necessário atender às necessidades da esfera doméstica, para que se dê a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art205
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art225
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eliminação de toda transmissão evitável de doenças infecciosas, através, principalmente, 
da educação ambiental.  

É importante enfatizar ações de conscientização sobre a utilização de fontes 
alternativas de abastecimento e de estratégias para o uso racional da água, de modo a 
amenizar os problemas de disponibilidade de água potável e diminuir sua demanda.  

Deve-se incluir nas ações de conscientização a sensibilização a respeito do descarte 
incorreto de resíduos, principalmente os riscos relacionados à saúde ocasionados pela 
prática de queima e descarte irregular de resíduos sólidos. De acordo com as pré-
audiências públicas realizadas, devido a ausência de coleta convencional porta a porta em 
algumas localidades, alguns moradores realizam a queima do resíduo gerado, bem como 
depositam irregularmente os resíduos principalmente em terrenos baldios. 

O aproveitamento e reuso da água além de permitir a redução do consumo, contribui 
para a preservação dos recursos hídricos. Com a redução do consumo, podemos dispor de 
um aumento na disponibilidade hídrica para o futuro (CARVALHO et al., 2014). 

Conforme demonstrado no diagnóstico, a Secretaria Municipal do Ambiente possui 
algumas ações de educação ambiental. Enfatiza-se a necessidade de manter os programas 
de educação ambiental existentes e, se possível implementar novos, sejam nas escolas, 
junto à Secretaria Municipal de Educação, ou em estabelecimentos públicos, sendo feitos 
de forma a integrar os programas entre as quatro vertentes do saneamento, visto a relação 
de influência que possuem.  

Existe a necessidade de incrementar os meios de informação e o acesso a eles, bem 
como o papel indutivo do poder público nos conteúdos educacionais. Além do poder 
público, as ONGs e organizações comunitárias podem e devem participar do processo de 
educação. Desta forma, será promovido o crescimento da consciência ambiental, 
expandindo a possibilidade de a população participar em um nível mais alto no processo 
decisório, como uma forma de fortalecer sua corresponsabilidade na fiscalização e no 
controle dos agentes de degradação ambiental. 

Nesse contexto, a educação sanitária e ambiental remete a propostas pedagógicas 
centradas na conscientização, mudança de comportamento, desenvolvimento de 
competências, capacidade de avaliação e participação dos educandos.  

A realização de atividades inerentes à execução de um Programa de Educação 
Sanitária e Ambiental, na esfera da regulação da prestação dos serviços de Saneamento 
Básico, aparentemente pode parecer fora dos propósitos das atribuições e competências 
das Agências Reguladoras. No entanto, é relevante ressaltar a adequação e necessidade 
destas atividades educativas no contexto das atividades de regulação, sejam na 
fiscalização, normatização e controle regulatório ou como ações que visam a 
implementação de políticas públicas educativas e de saneamento ambiental, para que as 
mesmas respondam de maneira positiva e operante as demandas dos usuários dos 
serviços. 

Na gestão pública regulatória dos serviços de saneamento, o processo de 
participação do usuário e o controle social dos serviços ofertados pelo prestador de serviço 
devem ser visualizados como parte relevante do processo de formulação estratégica da 
regulação, seja na forma do aumento da conscientização social acerca do papel do órgão 
regulador, ou como componente de alcance no estabelecimento de um marco regulatório, 
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que priorize a conscientização sanitária e ambiental e o estímulo na procura de 
instrumentos de comunicação da agência e na participação cidadã do usuário dos serviços, 
gerando a confiança do mesmo e da sociedade como um todo. 

Alguns temas podem ser abordados no programa de educação sanitária e ambiental, 
tais como: 

➢ Uso e aproveitamento racional dos recursos hídricos; 

➢ Uso de dispositivos para reduzir o consumo nos imóveis; 

➢ Ações para garantir a qualidade da água nas fontes alternativas autorizadas; 

➢ Importância da preservação dos mananciais; 

➢ Importância na disposição adequada de resíduos; 

➢ Coleta, tratamento, destino final dos esgotos e a possibilidade de reuso de água; 

➢ Prejuízo das ligações clandestinas de água pluvial na rede coletora de esgoto e vice-
versa; 

➢ Normas e procedimentos para construção e operação de poços e fossas sépticas; 

➢ O impacto na geração de resíduos e seu descarte irregular; 

➢ Normas e procedimentos para construção de composteiras caseiras. 

 

Algumas formas de atuação também podem ser propostas: 

➢ Desenvolver ações que visam à formação de agentes multiplicadores em educação 
sanitária e ambiental, por meio de processos de sensibilização, comprometimento e 
consciência ambiental. Por exemplo, nas áreas rurais, onde a população vive mais 
isolada, a educação sanitária tem que se basear nos contatos pessoais, na 
aproximação dos grupos primários, agentes de saúde e na elaboração de programas 
coordenados com outras entidades - a escola, a igreja, as organizações de fomento 
agrícola, e outras; 

➢ Fomentar a criação de Bibliotecas que priorizem as temáticas de educação, meio 
ambiente, saneamento e desenvolvimento social;  

➢ Motivar e capacitar as lideranças comunitárias para o uso racional da água e o 
correto tratamento dos esgotos gerados, bem como a importância da separação de 
resíduos recicláveis e resíduos orgânicos, e os impactos do descarte irregular de 
resíduos; 

➢ Conscientizar ativamente em comunidades, ambientes de educação formal e 
informal acerca do descarte irregular de resíduos e os impactos na drenagem urbana 
da cidade com cheias e alagamentos, processos recorrentes no município de Macaé 
em períodos chuvosos; 

➢ Estimular a criação de Associações de Usuários de Saneamento nas comunidades;  

➢ Aplicação do princípio 3R’s para resíduos sólidos, de Reduzir, Reutilizar e Reciclar; 
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➢ Estimular o consumo consciente como um novo hábito, o consumo consciente é uma 
contribuição voluntária, cotidiana e solidária para garantir a sustentabilidade e a 
consequente redução na geração de resíduos e contribui diretamente com um dos 
objetivos da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, que visa assegurar 
padrões de produção e de consumo sustentáveis; 

➢ Incentivar a compostagem doméstica, com os benefícios do uso do adubo orgânico 
compostado, principalmente em comunidades e localidades rurais; 

➢ Incentivar a compostagem em condomínios residenciais e conjuntos habitacionais; 

➢ Atuação no campo da educação sanitária e ambiental formal, com atuação voltada 
para as comunidades escolares (direção, equipe técnica pedagógica, professores, 
alunos, funcionários e pais de alunos): 

o A educação sanitária e ambiental formal (ou escolar) se realiza na rede de 
ensino (público ou privada), através da atuação curricular, tendo como 
referência pedagógica os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ministério da 
Educação (MEC) e a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), tanto no planejamento 
quanto na execução de currículos. 

o Neste contexto, a educação sanitária e ambiental incorpora a dimensão 
ambiental no ensino formal (programas), onde uma equipe multidisciplinar 
passa a incorporar os conteúdos representativos da região e em seguida 
ocorre o tratamento dos temas de forma transversal, com a reunião de ações 
em diferentes disciplinas para um mesmo tema, o que caminha naturalmente 
para o início de práticas interdisciplinares; 

o Podem ser realizadas inúmeras atividades educativas, tais como: visitas 
técnicas, seminários e cursos de capacitação para professores, palestras 
para alunos, apresentações culturais musicais e de teatro de bonecos 
versando sobre a temática ambiental, produção de cartilhas educativas, 
poesias, produção de textos, peças artesanais, cartazes, maquetes, folhetos 
e textos relatando as impressões sobre as questões ambientais e sanitárias 
estudadas, Feiras de Arte e Ciências, realização de gincanas com temas 
ambientais, etc. 

➢ Atuação no campo da educação sanitária e ambiental informal, atuando 
principalmente através de campanhas populares que tem como objetivos a geração 
de atos que levem ao conhecimento e compreensão dos problemas ambientais e a 
consequente sensibilização para a preservação dos recursos naturais, bem como 
prevenção de riscos de acidentes ambientais e correção de processos degenerativos 
da qualidade de vida na terra (poluições do ar e da água, enchentes, etc.). As 
atividades desenvolvidas podem ser através de palestras, oficinas, visitas técnicas 
a equipamentos de saneamento (Estação de Tratamento de Água (ETA), Estação 
de Tratamento de Esgotos (ETE), Aterro Sanitário), mananciais ou cursos d’água de 
relevância, caminhadas ecológicas, etc. 

 

A constante manutenção e melhoria dos programas de educação sanitária e 
ambiental, sejam nas escolas, em estabelecimentos públicos ou em eventos específicos 



   

 

 

 
PRODUTO 4 - TOMO II - ESGOTO  

 Página: 57 

 

sobre o tema, é de extrema importância para todas as vertentes do saneamento, sendo o 
principal aliado para a redução de doenças e também para a correta utilização dos serviços 
disponíveis de saneamento. A seguir constam algumas diretrizes, adicionais às já 
apresentadas, propostas pelo PMSB. 

➢ Programa de ações imediatas: através da utilização de meios de comunicação 
(ações publicitárias em TVs, internet, anúncios em jornais e revistas, spot e 
testemunhais para rádio, merchandising em programas jornalísticos na TV aberta, 
banners com link em portais na internet, cartazes, flyer, etc); 

➢ Programa de longo prazo através da educação sanitária e ambiental formal (ou 
escolar), conforme já descrito anteriormente, tendo como público alvo os alunos e 
professores da rede pública e privada. As principais ações desse programa podem 
ser resumidas: 

• Sensibilizar e informar estudantes e professores com relação ao uso e 
conservação dos recursos hídricos, através da atuação curricular (já descrita 
anteriormente) ou produção de maquetes, experimentos científicos, 
capacitação de professores, etc; 

• Sensibilizar e informar estudantes e professores com relação aos impactos 
relacionados ao descarte irregular de resíduos na drenagem urbana do município; 

• Sensibilizar a respeito dos benefícios da reciclagem e compostagem, e a importância 
do consumo consciente de produtos, motivando uma mudança de perfil consumidor 
que se atenta a geração de produtos descartáveis e seus impactos no meio ambiente; 

• Oferecer o conhecimento de vivência dos processos do ciclo do saneamento 
através visitas às unidades operacionais existentes no Município; 

• Capacitação de agentes multiplicadores nas escolas da rede pública e 
privada. 

 

Para considerar a divulgação básica desses programas, foi associado um custo de 
R$ 5,00 por habitante para atendimento pelos programas de educação sanitária e 
ambiental, a cada ano, com previsão de alcance de 15.000 habitantes/ano. Um exemplo de 
cartilha ou material educativo a ser disponibilizado está apresentado na Figura 7. 
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Figura 7 - Exemplo de Cartilha de Preservação da Água 
Fonte: Agência Municipal do Meio Ambiente de Goiânia, 2010. 

 

No que se refere aos Resíduos Sólidos, conforme apresentado no diagnóstico, o 
município de Macaé não tem programa ou projeto de educação ambiental instituído de 
forma específica e continuada.  Encontram-se articulações através da Secretaria de Meio 
Ambiente e Secretaria de Educação de forma pontual, que participam ou criam programas 
específicos por demanda espontânea ou por solicitação. 

As proposições para educação ambiental devem estar contemplada de forma 
integral e constante para atingir o cenário considerado desejável para os Resíduos Sólidos, 
pois para atendimento de algumas proposições, a educação precisa estar inserida na forma 
de programas, atuando de forma constante e gradativa, com vistas a sensibilização 
constante, principalmente no que se refere a participação da população para o cumprimento 
das metas. Sabe-se que estratégias para implantar e intensificar a coleta seletiva, por 
exemplo, tornam-se enfraquecidas (ou inexistentes) quando a educação ambiental é 
suspendida em determinados períodos, visto que é uma prática que depende da 
participação e conscientização da população. 

O CBH Macaé Ostras promove ações de educação ambiental por meio de projetos 
e programas (Águas para o Futuro; Dragon Dreaming; Sistematização e disseminação da 
Educação Ambiental na APA do Sana; monitoramentos da qualidade da água, entre outros), 
capacitação/disseminação de conhecimentos pela comunidade da bacia (palestras, 
oficinas, atividades ao ar livre, entre outros) e publicação de materiais gráficos educativos 
sobre boas práticas de educação ambiental.  
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5.3.6. Ações adicionais 

Para que se possa implementar diversas das propostas já apresentadas, deve ser 
investido nas seguintes ações descritas na sequência. 

 

5.3.6.1. Formação de profissionais em saúde e ambiente 

A formação de profissionais em saúde e ambiente pode se dar através: 

➢ Desenvolvimento de atividades de treinamento e capacitação de técnicos 
executores locais, nos setores de meio ambiente, saúde, saneamento, 
recursos hídricos e educação; 

➢ Estabelecimento de parcerias entre o Ministério da Saúde, as secretarias 
estaduais e municipais de saúde e as universidades, para promoção de 
cursos de especialização em vigilância epidemiológica e sanitária que 
incorporem aspectos relativos ao desenvolvimento sustentável; 

➢ Criação de cursos de pós-graduação strictu senso e latu senso em saúde e 
ambiente, viabilizando a capacitação de profissionais em geral no contexto do 
desenvolvimento sustentável, observados critérios de qualidade técnico e 
necessidades sociais a serem atendidas pelos cursos; 

➢ Incorporação, nos cursos de especialização em Meio Ambiente e Engenharia 
Sanitária, de conteúdos da área de vigilância sanitária e epidemiológica e de 
saúde do trabalhador, bem como manutenção dos conteúdos básicos de 
saneamento nos cursos de Saúde Pública; 

➢ Capacitação de recursos humanos para analisar e avaliar o componente da 
Saúde humana nos Estudos de Impacto Ambiental; 

➢ Fomento ao desenvolvimento de conteúdos e metodologia interdisciplinares 
na formação acadêmica dos profissionais de Saúde, meio ambiente, 
saneamento e recursos hídricos; 

➢ Preocupação especial na formação dos docentes de ensino superior das 
áreas de saúde, meio ambiente, saneamento, recursos hídricos ou áreas 
correlatas, proporcionando reciclagem dos mesmos em assuntos ligados aos 
problemas ambientais locais, regionais, nacionais e mundiais. 

 

5.3.6.2. Sistemas de informação sobre saúde e ambiente 

A melhoria dos sistemas de informação sobre saúde e ambiente pode se dar através: 

➢ Reformulação e fortalecimento dos sistemas de informação em saúde e meio 
ambiente, favorecendo a integração entre eles e com o sistema do IBGE; 

➢ Compatibilizarão conceitual, espacial e metodológica dos indicadores, de 
forma a possibilitar a integração entre diversos sistemas de informações; 
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➢ Definição de metodologias para levantamento de informações por 
amostragem, viabilizando uma maior periodicidade e agilidade, com menor 
custo, na obtenção dos dados; 

➢ Apoio ao desenvolvimento de sistemas de informação junto a ONGs; 

➢ Disseminação da informação através de publicações e com uso de meios 
eletrônicos, estimulando a participação de ONGs; 

➢ Aperfeiçoamento dos indicadores de saúde, considerando parâmetros 
ambientais, tais como os relacionados as doenças de veiculação hídrica e a 
toxicologia 

➢ Definição de indicadores e interpretações sobre a situação de saúde e 
ambiente que possam ser compreendidos e assimilados pela população; 

➢ Desenvolvimento de indicadores contínuos de qualidade de vida que 
permitam, através da ponderação de variáveis, como qualidade do ar, da 
água, nível de ruído, existência de áreas verdes, condições de lazer etc., 
alertar a população e as autoridades sobre os riscos cotidianos. 

 

5.3.6.3. Financiamento 

As ações de saúde, ambiente, recursos hídricos e educação do setor público são 
normalmente financiadas através de impostos e contribuições sociais, com repasses aos 
orçamentos públicos das diferentes instâncias administrativas. Na área de saneamento há, 
também, financiamento de ações via tarifa. 

No entanto, há espaço para implementação de novas normas de financiamento e/ou 
otimizar os recursos das formas tradicionais, como por exemplo: 

➢ A utilização de recursos advindos pela cobrança pelo uso da água para 
viabilizar ações no âmbito de bacias hidrográficas, bem como aqueles que 
poderiam advir da aplicação mais efetiva do princípio poluidor-pagador; 

➢ Intensificação do combate à sonegação fiscal e dos encargos sociais, em 
níveis federal, estadual e municipal; 

➢ Elaboração de planos permanentes de investimentos em saneamento, 
formulados a partir de necessidades definidas por meio de planejamento 
estratégico integrado entre os setores de saúde e os demais setores de 
desenvolvimento e informações locais; 

➢ Estabelecimento de tarifas, realistas e justas, com percentuais destinados 
para investimentos; 

➢ Especificação da origem e dos mecanismos de subsídios para tarifas, 
incluindo subsídios a oferta essencial para populações focalizadas; 

➢ Utilização de recursos do FGTS e de fundos de desenvolvimento regionais 
para o saneamento, com condições de financiamento diferenciadas segundo 
as necessidades e características regionais, estabelecidas levando-se em 
consideração critérios epidemiológicos; 
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➢ Uso de receitas de multas para financiar ações nas áreas de saúde pública e 
meio ambiente; 

➢ Ação dos princípios de usuário-pagador e poluidor-pagador para a instituição 
de novas modalidades de financiamento; 

➢ Manutenção pela União de recursos fiscais para garantir investimentos; 

➢ Articulação intra-institucional e interinstitucional para a elaboração de planos 
e orçamentos que incorporem saúde e ambiente; 

➢ Compatibilizarão de critérios para a seleção de áreas prioritárias e fontes de 
recursos; 

➢ Disseminação de informações sobre acesso a fontes de recursos e apoio 
executivo para que os recursos estejam ao alcance das administrações 
municipais e de outras entidades locais; 

➢ Condicionamento de financiamentos ao setor produtivo por meio de cláusulas 
referentes a necessidade de controle de saúde e ambiente das intervenções 
previstas; 

➢ Inclusão de critérios ambientais e de saúde, inclusive de saúde do 
trabalhador, nos processos de análise para concessão de financiamentos a 
atividades produtivas. 

 

5.4. ATENDIMENTO ÀS METAS DO PLANSAB 

O PLANSAB representa o referencial maior para o monitoramento do avanço e 
progressão das metas para o saneamento básico no Brasil. No referido documento 
(PLANSAB, 2013) foram definidas metas de atendimento para as diversas regiões do País, 
conforme a Tabela 5. 

Tabela 5 - Metas para o saneamento básico nas macrorregiões e no País (em %). 

INDICADOR ANO BRASIL N NE SE S CO 

E1. % de domicílios urbanos e rurais 
servidos por rede coletora ou fossa 
séptica para os excretas ou esgotos 

sanitários 

2010 67 33 45 87 72 52 

2018 76 52 59 90 81 63 

2023 81 63 68 92 87 70 

2033 92 87 85 96 99 84 

E2. % de domicílios urbanos 
servidos por rede coletora ou fossa 
séptica para os excretas ou esgotos 

sanitários 

2010 75 41 57 91 78 56 

2018 82 56 66 94 84 69 

2023 85 68 73 95 88 77 

2033 93 89 86 98 96 92 

E3. % de domicílios rurais servidos 
por rede coletora ou fossa séptica 

para os excretas ou esgotos 
sanitários 

2010 17 8 11 27 31 13 

2018 35 24 28 49 46 40 

2023 46 34 39 64 55 53 

2033 69 55 61 93 75 74 

E4. % de tratamento de esgoto 
coletado 

2010 53 62 66 46 59 90 

2018 69 75 77 63 73 92 

2023 77 81 82 72 80 93 

2033 93 94 93 90 94 96 

E5. % de domicílios urbanos e rurais 
com renda até três salários mínimos 

2010 89 70 81 98 97 97 

2018 93 82 89 99 98 98 
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INDICADOR ANO BRASIL N NE SE S CO 

mensais que possuem unidades 
hidrossanitárias 

2023 96 89 93 99 99 99 

2033 100 100 100 100 100 100 

E6. % de serviços de esgotamento 
sanitário que cobram tarifa 

2010 49 48 31 53 51 86 

2018 65 62 51 70 69 90 

2023 73 70 61 78 77 92 

2033 90 84 81 95 95 96 

As macrorregiões do Brasil são: Norte (N), Nordeste (NE), Sudeste (SE), Sul (S) e Centro Oeste (CO). 
Fonte: BRASIL, 2013. 

Para a região Sudeste consta o valor médio de 90% de atendimento, no ano de 2018, 
dos domicílios urbanos e rurais servidos por rede coletora ou fossa séptica. Este valor 
aumenta para 92% em 2023 e para 96% em 2033. O município possuía, em 2018, menos 
de 20% de atendimento da população com o sistema de esgoto.  

Quanto ao tratamento do esgoto coletado, as metas do PLANSAB são de 63%, 72% 
e 90% respectivamente nos anos de 2018, 2023 e 2033. A meta do PMSB é que se 
mantenha a atual condição, que é o tratamento de 100% do esgoto coletado. 

Tabela 6 - Metas para os principais serviços de saneamento básico nas unidades da federação  
(em %). 

INDICADORES* 

Região UF 
E1 

2010 2018 2023 2033 

SE 

MG 79 81 83 86 

ES 74 80 84 92 

RJ 86 90 92 96 

SP 91 95 97 100 

* E1: percentual de domicílios totais servidos por esgotamento sanitário. 
Fonte: BRASIL, 2013. 

 

Quanto à gestão dos serviços, também existem algumas metas a serem seguidas, 
conforme Tabela 7. Estes valores serão utilizados como parâmetro para as propostas que 
serão descritas na sequência. 

Tabela 7 - Metas para gestão dos serviços de saneamento nas macrorregiões e no País (%). 

INDICADOR ANO BRASIL N NE SE S CO 

G1 % de municípios com estrutura única 
para tratar da política de saneamento 

básico 

2011 30 42 19 31 37 46 

2018 43 48 32 46 50 51 

2023 52 52 41 58 60 54 

2033 70 60 60 80 80 60 

G2 % de municípios com Plano de 
Saneamento Básico (abrangem os 

serviços de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário limpeza urbana e 
manejo de resíduos sólidos e drenagem 

e manejo de águas pluviais urbanas) 

2011 5 4 2 6 8 4 

2018 32 28 27 36 37 28 

2023 51 45 44 57 58 45 

2033 90 80 80 100 100 80 

2018 30 20 20 40 40 20 

2023 50 40 40 60 60 50 
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INDICADOR ANO BRASIL N NE SE S CO 

G3 % de municípios com serviços 
públicos de saneamento básico 

fiscalizado e regulado 
2033 70 60 60 80 80 60 

G4 % de municípios com instância de 
controle social das ações e serviços de 
saneamento básico (órgãos colegiados) 

2011 11 8 9 11 11 15 

2018 36 31 32 40 39 36 

2023 54 47 48 60 59 50 

2033 90 80 80 100 100 80 

Nota: As metas para os indicadores de gestão referenciam-se no Decreto Presidencial nº 7.217, de 21 de 
junho 2010, que regulamenta a Lei nº 11.445/2007 

Fonte: BRASIL, 2013b. 

 

Quanto aos indicadores constantes na Tabela 7, o município atualmente não atende 
ao descrito no indicador G4. 

 

5.5. DEFINIÇÃO DOS CENÁRIOS 

Conforme descrito anteriormente, serão considerados 3 cenários futuros distintos 
para a elaboração dos prognósticos para o sistema de esgotamento sanitário de Macaé: 

➢ Cenário tendencial - considera-se que as tendências atuais serão mantidas ao 
longo do período de estudo do PMSB (20 anos). Este cenário corresponde ao 
exploratório extrapolativo (conforme descrição do item “metodologia utilizada”), 
que reproduz no futuro os comportamentos dominantes no passado; 

➢ Cenário possível - consideram-se melhorias, a partir da realidade atual, a serem 
desenvolvidas ao longo do período de estudo do PMSB. Este cenário corresponde 
ao exploratório alternativo (conforme descrição do item “metodologia utilizada”), 
que explora os fatores de mudança que podem levar a realidades completamente 
diferentes das do passado e do presente; 

➢ Cenário desejável - Reflete a melhor previsão possível. Embora se trate de ajustar 
o futuro aos desejos, as metas devem ser plausíveis e viáveis. Este cenário pode 
ser considerado como uma utopia plausível, capaz de ser efetivamente construída 
e, portanto, demonstrada - técnica e logicamente - como viável.   

 

Sede 

Conforme demonstrado no diagnóstico, foi firmada uma Parceria Público-Privada 
(PPP) 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. Foram fornecidos, referente à essa PPP, o Contrato, 3 Termos 
Aditivos e informações acerca da elaboração em andamento do 4º Termo Aditivo, que foram 
detalhados no diagnóstico. 

Considerando a existência dessa PPP, onde constam metas de atendimento da 
população, será considerado apenas um cenário para o sistema de esgotamento sanitário 
da Sede, a saber: 
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➢ Cenário possível. 

Deve-se ressaltar que o contrato de PPP delimita uma área de concessão inferior à 
área da Sede (conforme Mapa 01). Portanto, a área de concessão receberá os 
investimentos para implantação do sistema de esgotamento sanitário e é operada pela 
Concessionária, enquanto que o restante da Sede deverá receber soluções próprias de 
esgotamento, conforme descrito na sequência.  

Portanto, as metas estabelecidas no presente PMSB levarão em conta o Contrato e 
os Termos Aditivos da PPP existente.  

 

Demais Distritos / Localidades 

Quanto aos demais distritos e localidades, que são operados pela própria SEMASA, 
conforme demonstrado no diagnóstico, não há metas estabelecidas para melhorias dos 
sistemas.   

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 8 apresenta as exigências de tratamento para 2012 e para 2032, do cenário 
Desenvolvimento Integrado/Emergência, com maior dinâmica econômica. As reduções 
apresentadas na Tabela 8 serão utilizadas como base para as propostas do sistema de 
esgotamento sanitário dos distritos. 

Tabela 8 - 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. 

Localidade Distrito 
2012 2032 

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. 

 

Considerando a Tabela 8 e também considerando que apenas dois distritos possuem 
sistema coletivo em operação, serão considerados dois cenários para o sistema de 
esgotamento sanitário dos distritos, a saber: 

➢ Cenário Possível, com um número menor de distritos / localidades atendidos 
com sistema de esgoto coletivo (conforme Tabela 9); 

➢ Cenário Desejável, com um número maior de distritos / localidades atendidos 
com sistema de esgoto coletivo (conforme Tabela 9); 
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Tabela 9 - Distritos/localidades a serem atendidas nos diferentes cenários.  

Cenário 
Distritos / localidades 

atendidas 

Possível 
Córrego do Ouro, Trapiche, 

Frade, Glicério e Sana 

Desejável 

Córrego do Ouro, Trapiche, 
Frade, Glicério, Sana, Óleo, 

Bicuda Grande, Bicuda 
Pequena e Areia Branca 

Fonte: SERENCO. 

 

Portanto, foi utilizada a Tabela 8, retirada do PRH/2014, como base para os cenários 
propostos, porque essa é a tabela existente que demonstra a necessidade de redução de 
carga orgânica para que se atinja o enquadramento proposto pelo próprio PRH/2014. Esse 
foi o cenário apresentado (desenv. integrado/emergência) pelo PRH, para esse quesito, por 
ser a pior situação, ou seja, o cenário em que a redução de carga poluente teria que ser 
maior.  

A Tabela 8 foi apenas usada como base, isso porque os valores nela previstos de 
redução de carga orgânica são inferiores aos obrigatórios pela legislação estadual e 
alcançáveis através dos tratamentos propostos no PMSB. Portanto, apenas pela 
implantação dos sistemas coletivos, com a necessidade de atendimento da legislação 
vigente, já serão alcançados resultados superiores de redução de carga orgânica em 
relação aos previstos na tabela do PRH/2014.  

Quanto ao cenário possível, ele atende às localidades de Córrego do Ouro, Trapiche, 
Glicério, Frade e Sana, conforme preconiza a tabela do PRH/2014, deixando apenas de 
atender as localidades que estão previstas pelo PRH para terem redução apenas de 
coliformes, o que será possível atingir com as soluções individuais de tratamento no cenário 
possível. Desta forma, a condição prevista pelo PRH/2014 já seria atendida no cenário 
possível e, no cenário desejável, a situação de redução de carga poluente seria ainda 
maior. 

Portanto, os distritos/localidades citados na Tabela 9 para o Cenário Possível foram 
escolhidos tendo como base a redução de carga poluente descrita na Tabela 8, e também 
por possuírem as maiores populações dentre as localidades que ainda não possuem 
sistema coletivo implantado. 

Já os distritos/localidades citados na Tabela 9 para o Cenário Desejável foram 
escolhidos, além dos constantes no Cenário Possível, aqueles que necessitariam (pela 
proposta de enquadramento do PRH/2014), apenas da redução de coliformes, fazendo com 
que a situação dos cursos d´água possa tornar-se ainda melhor do que o proposto no PRH. 

A Tabela 10 contém os anos de implantação previstos para o sistema de esgoto 
coletivo em cada distrito/localidade, nos diferentes cenários. 
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Tabela 10 - Ano previsto de implantação do sistema de esgoto nos distritos/localidades. 

Distrito / 
localidade 

Ano de implantação do sistema de 
esgoto 

Cenário Possível Cenário Desejável 

Córrego do Ouro 2024/2025/2026 2024/2025/2026 

Trapiche 2027/2028 2027/2028 

Óleo - 2029/2030 

Frade 2031/2032 2031/2032 

Bicuda Pequena - 2033 

Bicuda Grande - 2034 

Areia Branca - 2035 

Sana Sistema já existente Sistema já existente 

Glicério Sistema já existente Sistema já existente 

Fonte: SERENCO. 

 

5.6. ALTERNATIVAS PROPOSTAS - ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

5.6.1. Sede 

Conforme descrito com detalhes no diagnóstico, foi assinado, para o sistema de 
esgotamento sanitário de parte da Sede de Macaé, um Contrato de Parceria Público-
Privada (PPP), firmado entre Prefeitura Municipal de Macaé e a BRK Ambiental, na 
modalidade Concessão Patrocinada. Além do contrato original da PPP, foram assinados 
ainda, posteriormente, outros 3 Termos Aditivos (TA), e está em andamento a elaboração 
do 4º Termo Aditivo. 

Vale ressaltar que a PPP delimita uma área de concessão que é apenas parte do 
Distrito Sede (conforme pode ser visto na Figura 8 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.  

Quanto às regiões fora da área de concessão, e também as que estão na área de 
concessão mas ainda não foram contempladas com o sistema de esgoto, a diretriz INEA 
DZ 215 REV04 estabelece a responsabilidade do usuário em implantar sistemas individuais 
de tratamento de efluentes sanitários localizadas em logradouros desprovidos de sistemas 
públicos de esgotamento sanitário ou que possuam rede de esgotos sem tratamento 
adequado antes do seu lançamento. 
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Figura 8 – Delimitação da área de concessão. 
Fonte: SERENCO. 

 

A seguir serão transcritos alguns trechos de interesse das considerações do 3º TA 
(assinado em 15 de dezembro de 2015) para as propostas do sistema de esgoto da Sede 
de Macaé (ressaltando que 3º TA é o documento mais recente em vigor, mas que está em 
andamento a elaboração do 4º TA, conforme detalhado na sequência): 

➢ Que o Anexo III - Termo de Referência previu a instalação de 2 (dois) módulos 
de 100 l/s para a ETE Central, de responsabilidade do Município, as quais não 
foram realizadas até o momento; 

➢ O disposto no Decreto nº 004/2015, atestando a necessidade incontornável 
de se promover um contingenciamento de despesas nas contas públicas 
municipais, no exercício 2015 e consequentemente no exercício 2016; 

➢ A impossibilidade de o Poder Concedente realizar os investimentos em rede, 
que seriam de sua responsabilidade na forma do contrato de PPP, Cláusula 
24.1.19, e as consequências da ausência desses investimentos para a 
Concessionária e para o equilíbrio econômico-financeiro da Concessão; 

➢ A correspondência da Concessionária enviada à Empresa Pública Municipal 
de Saneamento - ESANE (atual Secretaria Adjunta de Saneamento - 
SEMASA) - Ofício nº 286/2014-GCOM, na qual informa o descasamento entre 
a entrega das obras previstas para a rede coletora a ser realizada pelo Poder 
Concedente e a real situação das obras em questão; 
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➢ A correspondência enviada pela ESANE em 17 de março de 2015 (Ofício 
110/2015-ESANE/presidência) na qual informa a impossibilidade de arcar 
com o cumprimento de sua obrigação de incrementar a contraprestação 
pública na data prevista para a implantação do subsistema Centro, por força 
de dificuldades orçamentárias diversas hoje atravessadas pelas contas 
municipais; 

➢ Que, ainda na forma da correspondência ESANE de 17 de março de 2015, 
independentemente dos ajustes das METAS, por razões orçamentárias, os 
incrementos a serem verificados no valor de referência da contraprestação 
pública não poderiam ultrapassar o limite máximo de R$ 2.500.000,00 
mensais, nos exercícios de 2015 e 2016; 

➢ A manifestação pelo PODER CONCEDENTE, de rever e adequar o contrato 
de PPP, com a alteração das METAS e PRAZOS, inclusive com o objetivo de 
adequar os incrementos da CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA às 
possibilidades financeiras do MUNICÍPIO; 

 

Através das transcrições anteriores, percebe-se que o Poder Concedente não 
conseguiu cumprir com as suas obrigações assumidas no contrato de PPP, tanto na 
execução de obras quanto no pagamento das contraprestações. 

Quanto às obras complementares, que inicialmente eram de responsabilidade do 
Poder Concedente, o 3º TA define da seguinte forma:  

OBRAS COMPLEMENTARES: são as obras adicionais ao CONTRATO DE 
PPP, além daquelas previstas no contrato original e em seus anexos, em 
especial no ANEXO VIII - PROPOSTA TÉCNICA E PROJETO 
CONCEITUAL, cuja obrigação de implementação é transferida do PODER 
CONCEDENTE para a CONCESSIONÁRIA mediante este TERCEIRO 
TERMO ADITIVO, as quais se encontram descritas no ANEXO XIV - OBRAS 
COMPLEMENTARES. 

 

Portanto, a partir do 3º TA, as obras complementares passaram a ser de 
responsabilidade da Concessionária, com exceção dos dois módulos de 100 l/s para a ETE 
Central, conforme consta na Cláusula oitava do 3º TA: 

8.1. A Subcláusula 24.1.19 do CONTRATO DE PPP passará a vigorar com a 
seguinte redação, tendo em vista que a implementação das OBRAS 
COMPLEMENTARES passa a ser de responsabilidade da 
CONCESSIONÁRIA, nos termos deste TERCEIRO TERMO ADITIVO e do 
ANEXO XIV - OBRAS COMPLEMENTARES. 

24.1.19. Permanece a obrigação do MUNICIPIO de realização das obras 
relativas à instalação de até 2 (dois) módulos de 100 /Is para a ETE Central, 
todavia, a mesma deverá ocorrer em 2030, nos termos do ANEXO IlI - 
TERMO  DE REFERÊNCIA,  ou em data compatível com o efetivo 
crescimento demográfico da população, caso haja necessidade esse prazo 
poderá ser antecipado e/ou estendido. 
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 Quanto ao cumprimento das metas estabelecidas, o 3º TA, em sua Cláusula 4 (que 
altera a Cláusula 8 do contrato de PPP) determina: 

Procedimento para emissão do CERTIFICADO DE CUMPRIMENTO  DE 
META. Ao término das METAS, o PODER CONCEDENTE será notificado 
para, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de recebimento da 
notificação relativa ao cumprimento de META, vistoriar as obras e 
intervenções da CONCESSIONÁRIA e emitir o respectivo CERTIFICADO DE 
CUMPRIMENTO DE META. Uma vez emitido o CERTIFICADO DE 
CUMPRIMENTO DE META, o PODER CONCEDENTE deverá incrementar a 
CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA a partir do MÊS imediatamente 
subsequente, estando a CONCESSIONÁRIA autorizada a emitir os 
DOCUMENTOS DE COBRANÇA de acordo com o incremento previsto no 
ANEXO XI// - METAS DO CONTRATO DE PPP. 

 

A ESANE emitiu um termo de aceitação definitiva do Subsistema Mutum, onde 
certifica que esse subsistema está concluído e se encontra em perfeito funcionamento. 
Também foi emitido, pela ESANE, um certificado de cumprimento da meta 1 do subsistema 
centro.  

No Anexo XIII do 3º TA constam as metas previstas para serem cumpridas pela 
Concessionária. No entanto, elas estão defasadas devido aos acontecimentos descritos 
anteriormente e, desta forma, deverão ser revistas no 4º Termo Aditivo que está em 
elaboração. 

Em 2016, a Prefeitura de Macaé pediu a paralisação dos investimentos por conta da 
queda da arrecadação dos royalties e, somente em 2019 autorizou a sua retomada, 
defasando, portanto, o cumprimento das metas pela Concessionária.   

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. 

Portanto, as citações, no presente PMSB, do 3º TA são para descrever aspectos 
técnicos, sendo que as novas obrigações da Concessionária alinhadas com a realidade 
virão no 4º TA, que está em elaboração. 

No mapa a seguir consta a concepção proposta do sistema de esgoto para a área 
de concessão da Sede de Macaé. 
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5.6.1.1. Metas de atendimento 

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.    

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

 

 

5.6.2. Distrito Frade - Cenário Possível e Desejável 

De acordo com a definição dos cenários apresentados anteriormente, o sistema 
coletivo de esgotamento sanitário deverá ser implantado no Distrito de Frade nos dois 
cenários considerados: Possível e Desejável. 

 

5.6.2.1. Metas de atendimento 

Não existe, atualmente, um cronograma oficial com metas de atendimento quanto ao 
sistema de esgotamento sanitário.    
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Conforme demonstrado no diagnóstico, não existe sistema implantado atualmente 
nesse Distrito. Será proposto um cronograma do índice de atendimento, conforme 
apresentado na Tabela 11.  

Tabela 11 - Metas de atendimento para a população - Frade. 

Ano 
População 

Frade       
(hab.) 

% 
Atendimento 
SES (Coleta 

e 
Tratamento) 

População 
Urbana 

Atendida 
SES (hab.) 

0 2020 1.943 0% 0 

1 2021 1.988 0% 0 

2 2022 2.034 0% 0 

3 2023 2.080 0% 0 

4 2024 2.126 0% 0 

5 2025 2.172 0% 0 

6 2026 2.218 0% 0 

7 2027 2.269 0% 0 

8 2028 2.331 0% 0 

9 2029 2.393 0% 0 

10 2030 2.456 0% 0 

11 2031 2.521 45% 1.134 

12 2032 2.586 90% 2.327 

13 2033 2.652 90% 2.387 

14 2034 2.720 90% 2.448 

15 2035 2.787 90% 2.508 

16 2036 2.856 90% 2.570 

17 2037 2.925 90% 2.633 

18 2038 2.996 90% 2.696 

19 2039 3.068 90% 2.761 

20 2040 3.140 90% 2.826 

Fonte: SERENCO. 

Foi considerado como meta de atendimento 90% da população do núcleo do distrito, 
por meio de soluções coletivas de esgotamento sanitário. Esse valor foi adotado devido à 
dificuldade técnica em se atingir 100% da população, por se tratar de um sistema que 
funciona basicamente por gravidade, existência de pequenas bacias de esgotamento 
devido às características topográficas da região e ainda residências muito próximas de 
córregos ou com níveis abaixo do arruamento. Os 10% restantes deverão ser atendidos por 
soluções individuais. 

 

5.6.2.2. Vazões geradas 

A base para o estudo das vazões de esgoto geradas é a projeção populacional, 
detalhada anteriormente. A partir da população estimada foram utilizadas algumas 
premissas para este cálculo: 

➢ Coeficiente K1 = 1,2 - relativo aos dias de maior consumo, em geral em função das 
condições climáticas (dias quentes do ano); 
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➢ Coeficiente K2 = 1,5 - relativo às horas de maior consumo dentro do dia, dado pela 
coincidência de uso intenso da água (banho e cozinha); 

➢ Vazão de infiltração = 0,10 l/s.km; 

➢ Coeficiente de retorno = 0,8; 

➢ Per capita de água = 187 l/hab.dia; 

➢ Índice de perdas = considerado que 50% do índice de perdas total de água influencie 
no sistema de esgoto, isto é, considerou-se que 50% das atuais perdas são 
comerciais. 

 

As vazões foram calculadas através das seguintes fórmulas: 

➢ 𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎çã𝑜 (𝑄𝑖𝑛𝑓) = 𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 (𝑘𝑚) 𝑥 0,1 (𝑙/𝑠. 𝑘𝑚) 

➢ 𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑎 (𝑄𝑚) =
𝑃𝑜𝑝.𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑥 𝑐𝑜𝑛𝑠.  𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑥 𝑐𝑜𝑒𝑓.𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜

86400 𝑥 (1− 
í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠

2
)

  

➢ 𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑎 + 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎çã𝑜 (𝑄𝑀𝑖𝑛𝑓) = 𝑄𝑚 + 𝑄𝑖𝑛𝑓 

 

Tabela 12 - Vazões geradas calculadas - Frade.  

Ano 

População 
Urbana 

Atendida 
SES (hab.) 

Vazão de 
Infiltração 

(L/s) 

Vazão 
média 

sanitária 
[L/s] 

Vazão 
média 

sanitária + 
infiltração 

[L/s] 

Dia > 
consumo 

(L/s) 

Hora > 
consumo 

(L/s) 

0 2020 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 2021 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 2022 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 2023 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 2025 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 2026 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 2027 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 2028 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 2029 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 2030 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 2031 1.134 0,44 2,30 2,73 3,19 4,57 

12 2032 2.327 0,89 4,71 5,61 6,55 9,38 

13 2033 2.387 0,92 4,83 5,75 6,72 9,62 

14 2034 2.448 0,94 4,96 5,90 6,89 9,86 

15 2035 2.508 0,96 5,08 6,04 7,06 10,11 

16 2036 2.570 0,99 5,21 6,19 7,23 10,36 

17 2037 2.633 1,01 5,33 6,34 7,41 10,61 

18 2038 2.696 1,03 5,46 6,50 7,59 10,86 

19 2039 2.761 1,06 5,59 6,65 7,77 11,12 

20 2040 2.826 1,08 5,72 6,81 7,95 11,39 

Fonte: SERENCO. 
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5.6.2.3. Ações necessárias 

UNIDADES DE TRATAMENTO 

Não existe, atualmente, unidades de tratamento em operação, assim como não 
existe um estudo de concepção do sistema de esgoto. Desta forma, no presente PMSB 
será adotada a concepção da existência de apenas uma unidade de tratamento a ser 
implantada, concepção essa que poderá ser alterada na ocasião de elaboração de estudo 
específico de concepção do sistema. 

Quanto à tecnologia de tratamento a ser adotada, para efeito de estimativa de 
investimentos, será considerado o tratamento terciário através de lodos ativados 
convencional com remoção biológica de N/P (essa tecnologia poderá ser alterada na 
ocasião da elaboração dos projetos executivos). 

Para efeito de estimativa de investimento, será considerado, o valor de R$ R$ 450,00 
/ hab (conforme Sperling, 2018), resultando em um investimento de R$ 1.271.700 para uma 
ETE com capacidade de 6,8 l/s a ser implantada em 2031.  

 

REDE COLETORA E LIGAÇÕES DOMICILIARES 

Atualmente, não há rede coletora existente. Desta forma, foi estimada a extensão de 
rede a ser construída a partir das ligações ativas e, da mesma, forma, foram estimadas as 
ampliações necessárias para a sua universalização. 

A extensão da rede de água e, consequentemente, o seu incremento, foi calculada 
a partir da multiplicação da quantidade de ligações estimadas pelo valor de 11,83 m/ligação 
(número esse encontrado a partir dos dados do SNIS). 

As ligações de água e, consequentemente, o seu incremento, foram calculadas a 
partir da divisão da população atendida pelo coeficiente 3,08 hab./economia (número esse 
encontrado a partir de dados do IBGE).  

Tabela 13 - Rede coletora e ligações domiciliares - Frade. 

Ano 

Extensão 
da rede 
coletora 

de esgoto 
(m) 

Incremento 
rede de 

esgoto (m) 

Ligações 
ativas (ud) 

Incremento 
de ligações 

(ud) 

0 2020 0   0   

1 2021 0 0 0 0 

2 2022 0 0 0 0 

3 2023 0 0 0 0 

4 2024 0 0 0 0 

5 2025 0 0 0 0 

6 2026 0 0 0 0 

7 2027 0 0 0 0 

8 2028 0 0 0 0 

9 2029 0 0 0 0 

10 2030 0 0 0 0 

11 2031 4.352 4.352 368 368 

12 2032 8.930 4.577 755 387 
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Ano 

Extensão 
da rede 
coletora 

de esgoto 
(m) 

Incremento 
rede de 

esgoto (m) 

Ligações 
ativas (ud) 

Incremento 
de ligações 

(ud) 

13 2033 9.154 224 774 19 

14 2034 9.391 236 794 20 

15 2035 9.627 236 814 20 

16 2036 9.864 236 834 20 

17 2037 10.101 236 854 20 

18 2038 10.349 248 875 21 

19 2039 10.597 248 896 21 

20 2040 10.846 248 917 21 

Fonte: SERENCO. 

 

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO E LINHAS DE RECALQUE 

Não há projetos elaborados para as áreas ainda não atendidas com rede coletora de 
esgoto. Portanto, para a estimativa dos investimentos necessários em estações elevatórias 
de esgoto para a universalização, foram utilizadas as seguintes premissas: 

➢ Utilização de bombas submersíveis; 

➢ Necessidade de desapropriação de terreno para sua instalação; 

➢ Instalação de grupo gerador; 

➢ Divididas em dois tipos: pequeno porte e médio porte;  

➢ Execução de uma estação elevatória a cada 10.000 metros de rede coletora; 

➢ 70% do total de estações elevatórias são de pequeno porte; 

➢ 30% do total de estações elevatórias são de médio porte; 

 

Com a utilização de todas estas premissas chegou-se aos seguintes valores por 
unidade de estação elevatória:  

➢ Pequeno porte = R$ 300.000,00; 

➢ Médio porte = R$ 550.000,00. 

 

Para a estimativa dos investimentos necessários para a execução das linhas de 
recalque foram utilizadas as seguintes premissas: 

➢ Execução de 1.000 metros de linhas de recalque para cada estação elevatória 
prevista; 

➢ Valor por metro igual ao valor por metro da rede de distribuição de água. 
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Tabela 14 - Previsão de implantação de EEE - Frade. 

Ano 
EEE PP 

(ud) 
EEE MP 

(ud) 

11 2031 1 1 

EEE PP = Estação elevatória de esgoto de pequeno porte 
EEE MP = Estação elevatória de esgoto de médio porte 

Fonte: SERENCO. 
 

5.6.2.4. Resumo dos investimentos previstos - Frade 

No mapa a seguir consta a concepção proposta do sistema de esgoto para Frade 
(concepção essa que poderá ser alterada na ocasião da elaboração dos projetos 
executivos), e na Tabela 15 consta o resumo dos investimentos.  
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Tabela 15 - Resumo dos investimentos previstos - Frade. 
  Investimentos (R$) 

Ano Tratamento EEE LR 
Rede 

coletora 
Ligações 

Projetos 
executivos 

Total 

1 2021   0 0 0 0 0 0 

2 2022   0 0 0 0 0 0 

3 2023   0 0 0 0 0 0 

4 2024   0 0 0 0 0 0 

5 2025   0 0 0 0 0 0 

6 2026   0 0 0 0 0 0 

7 2027   0 0 0 0 0 0 

8 2028   0 0 0 0 0 0 

9 2029   0 0 0 0 0 0 

10 2030   0 0 0 0 160.574 160.574 

11 2031 1.271.700 850.000 500.000 1.392.640 242.880 58.586 4.315.806 

12 2032   0 0 1.464.640 255.420 2.867 1.722.927 

13 2033   0 0 71.680 12.540 3.021 87.241 

14 2034   0 0 75.520 13.200 3.021 91.741 

15 2035   0 0 75.520 13.200 3.021 91.741 

16 2036   0 0 75.520 13.200 3.021 91.741 

17 2037   0 0 75.520 13.200 3.174 91.894 

18 2038   0 0 79.360 13.860 3.174 96.394 

19 2039   0 0 79.360 13.860 3.174 96.394 

20 2040   0 0 79.360 13.860   93.220 

Total 1.271.700 850.000 500.000 3.469.120 605.220 243.633 6.939.673 

EEE = estação elevatória de esgoto; LR = linha de recalque 
Fonte: SERENCO. 

 

5.6.3. Distrito Glicério (Localidade Óleo) - Cenário Desejável 

De acordo com a definição dos cenários apresentados anteriormente, o sistema 
coletivo de esgotamento sanitário deverá ser implantado na Localidade Óleo apenas no 
Cenário Desejável. 

 

5.6.3.1. Metas de atendimento 

Não existe, atualmente, um cronograma oficial com metas de atendimento quanto ao 
sistema de esgotamento sanitário.    

Conforme demonstrado no diagnóstico, não existe sistema implantado atualmente 
nessa localidade. Será proposto um cronograma do índice de atendimento, conforme 
apresentado na Tabela 16.  
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Tabela 16 - Metas de atendimento para a população - Óleo. 

Ano 
População 

Óleo       
(hab.) 

% 
Atendimento 
SES (Coleta 

e 
Tratamento) 

População 
Urbana 

Atendida 
SES (hab.) 

0 2020 1.221 0% 0 

1 2021 1.250 0% 0 

2 2022 1.279 0% 0 

3 2023 1.309 0% 0 

4 2024 1.338 0% 0 

5 2025 1.368 0% 0 

6 2026 1.398 0% 0 

7 2027 1.431 0% 0 

8 2028 1.469 0% 0 

9 2029 1.509 45% 679 

10 2030 1.549 90% 1.394 

11 2031 1.590 90% 1.431 

12 2032 1.631 90% 1.468 

13 2033 1.673 90% 1.506 

14 2034 1.715 90% 1.544 

15 2035 1.758 90% 1.582 

16 2036 1.802 90% 1.622 

17 2037 1.846 90% 1.661 

18 2038 1.891 90% 1.702 

19 2039 1.936 90% 1.742 

20 2040 1.982 90% 1.784 

Fonte: SERENCO. 

 

Foi considerado como meta de atendimento 90% da população do núcleo da 
localidade, por meio de soluções coletivas de esgotamento sanitário. Esse valor foi adotado 
devido à dificuldade técnica em se atingir 100% da população, por se tratar de um sistema 
que funciona basicamente por gravidade, existência de pequenas bacias de esgotamento 
devido às características topográficas da região e ainda residências muito próximas de 
córregos ou com níveis abaixo do arruamento. Os 10% restantes deverão ser atendidos por 
soluções individuais. 

 

5.6.3.2. Vazões geradas 

A base para o estudo das vazões de esgoto geradas é a projeção populacional, 
detalhada anteriormente. A partir da população estimada foram utilizadas algumas 
premissas para este cálculo: 

➢ Coeficiente K1 = 1,2 - relativo aos dias de maior consumo, em geral em função das 
condições climáticas (dias quentes do ano); 

➢ Coeficiente K2 = 1,5 - relativo às horas de maior consumo dentro do dia, dado pela 
coincidência de uso intenso da água (banho e cozinha); 
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➢ Vazão de infiltração = 0,10 l/s.km; 

➢ Coeficiente de retorno = 0,8; 

➢ Per capita de água = 187 l/hab.dia; 

➢ Índice de perdas = considerado que 50% do índice de perdas total de água influencie 
no sistema de esgoto, isto é, considerou-se que 50% das atuais perdas são 
comerciais. 

 

As vazões foram calculadas através das seguintes fórmulas: 

➢ 𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎çã𝑜 (𝑄𝑖𝑛𝑓) = 𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 (𝑘𝑚) 𝑥 0,1 (𝑙/𝑠. 𝑘𝑚) 

➢ 𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑎 (𝑄𝑚) =
𝑃𝑜𝑝.𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑥 𝑐𝑜𝑛𝑠.  𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑥 𝑐𝑜𝑒𝑓.𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜

86400 𝑥 (1− 
í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠

2
)

  

➢ 𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑎 + 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎çã𝑜 (𝑄𝑀𝑖𝑛𝑓) = 𝑄𝑚 + 𝑄𝑖𝑛𝑓 

 

Tabela 17 - Vazões geradas calculadas - Óleo.  

Ano 

População 
Urbana 

Atendida 
SES (hab.) 

Vazão de 
Infiltração 

(L/s) 

Vazão 
média 

sanitária 
[L/s] 

Vazão média 
sanitária + 
infiltração 

[L/s] 

Dia > 
consumo 

(L/s) 

Hora > 
consumo 

(L/s) 

0 2020 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 2021 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 2022 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 2023 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 2025 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 2026 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 2027 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 2028 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 2029 679 0,26 1,38 1,64 1,92 2,75 

10 2030 1.394 0,53 2,82 3,36 3,92 5,62 

11 2031 1.431 0,55 2,90 3,45 4,03 5,77 

12 2032 1.468 0,56 2,97 3,54 4,13 5,91 

13 2033 1.506 0,58 3,05 3,63 4,24 6,07 

14 2034 1.544 0,59 3,13 3,72 4,34 6,22 

15 2035 1.582 0,61 3,20 3,81 4,45 6,37 

16 2036 1.622 0,62 3,28 3,91 4,56 6,53 

17 2037 1.661 0,64 3,36 4,00 4,67 6,69 

18 2038 1.702 0,65 3,45 4,10 4,79 6,86 

19 2039 1.742 0,67 3,53 4,20 4,90 7,02 

20 2040 1.784 0,68 3,61 4,30 5,02 7,19 

Fonte: SERENCO. 
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5.6.3.3. Ações necessárias 

UNIDADES DE TRATAMENTO 

Não existe, atualmente, unidades de tratamento em operação, assim como não 
existe um estudo de concepção do sistema de esgoto. Desta forma, no presente PMSB 
será adotada a concepção da existência de apenas uma unidade de tratamento a ser 
implantada, concepção essa que poderá ser alterada na ocasião de elaboração de estudo 
específico de concepção do sistema. 

Existe a possibilidade de integração dos sistemas de Óleo, Trapiche e Córrego do 
Ouro. No entanto, esta possibilidade deve ser estudada na ocasião da elaboração dos 
projetos executivos. 

Quanto à tecnologia de tratamento a ser adotada, para efeito de estimativa de 
investimentos, será considerado o tratamento terciário através de lodos ativados 
convencional com remoção biológica de N/P (essa tecnologia poderá ser alterada na 
ocasião da elaboração dos projetos executivos). 

Para efeito de estimativa de investimento, será considerado, o valor de R$ R$ 450,00 
/ hab (conforme Sperling, 2018), resultando em um investimento de R$ 802.710 para uma 
ETE com capacidade de 4,3 l/s a ser implantada em 2029.  

 

REDE COLETORA E LIGAÇÕES DOMICILIARES 

Atualmente, não há rede coletora existente. Desta forma, foi estimada a extensão de 
rede a ser construída a partir das ligações ativas e, da mesma, forma, foram estimadas as 
ampliações necessárias para a sua universalização. 

A extensão da rede de água e, consequentemente, o seu incremento, foi calculada 
a partir da multiplicação da quantidade de ligações estimadas pelo valor de 11,83 m/ligação 
(número esse encontrado a partir dos dados do SNIS). 

As ligações de água e, consequentemente, o seu incremento, foram calculadas a 
partir da divisão da população atendida pelo coeficiente 3,08 hab./economia (número esse 
encontrado a partir de dados do IBGE).  

Tabela 18 - Rede coletora e ligações domiciliares - Óleo. 

Ano 

Extensão 
da rede 
coletora 

de esgoto 
(m) 

Incremento 
rede de 

esgoto (m) 

Ligações 
ativas (ud) 

Incremento 
de ligações 

(ud) 

0 2020 0   0   

1 2021 0 0 0 0 

2 2022 0 0 0 0 

3 2023 0 0 0 0 

4 2024 0 0 0 0 

5 2025 0 0 0 0 

6 2026 0 0 0 0 

7 2027 0 0 0 0 

8 2028 0 0 0 0 
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Ano 

Extensão 
da rede 
coletora 

de esgoto 
(m) 

Incremento 
rede de 

esgoto (m) 

Ligações 
ativas (ud) 

Incremento 
de ligações 

(ud) 

9 2029 2.602 2.602 220 220 

10 2030 5.346 2.743 452 232 

11 2031 5.488 141 464 12 

12 2032 5.630 141 476 12 

13 2033 5.772 141 488 12 

14 2034 5.925 153 501 13 

15 2035 6.067 141 513 12 

16 2036 6.221 153 526 13 

17 2037 6.375 153 539 13 

18 2038 6.529 153 552 13 

19 2039 6.682 153 565 13 

20 2040 6.848 165 579 14 

Fonte: SERENCO. 

 

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO E LINHAS DE RECALQUE 

Não há projetos elaborados para as áreas ainda não atendidas com rede coletora de 
esgoto. Portanto, para a estimativa dos investimentos necessários em estações elevatórias 
de esgoto para a universalização, foram utilizadas as seguintes premissas: 

➢ Utilização de bombas submersíveis; 

➢ Necessidade de desapropriação de terreno para sua instalação; 

➢ Instalação de grupo gerador; 

➢ Divididas em dois tipos: pequeno porte e médio porte;  

➢ Execução de uma estação elevatória a cada 10.000 metros de rede coletora; 

➢ 70% do total de estações elevatórias são de pequeno porte; 

➢ 30% do total de estações elevatórias são de médio porte; 

 

Com a utilização de todas estas premissas chegou-se aos seguintes valores por 
unidade de estação elevatória:  

➢ Pequeno porte = R$ 300.000,00; 

➢ Médio porte = R$ 550.000,00. 

 

Para a estimativa dos investimentos necessários para a execução das linhas de 
recalque foram utilizadas as seguintes premissas: 

➢ Execução de 1.000 metros de linhas de recalque para cada estação elevatória 
prevista; 

➢ Valor por metro igual ao valor por metro da rede de distribuição de água. 
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Tabela 19 - Previsão de implantação de EEE - Óleo. 

Ano 
EEE PP 

(ud) 

9 2029 1 

EEE PP = Estação elevatória de esgoto de pequeno porte 
Fonte: SERENCO. 

 

5.6.3.4. Resumo dos investimentos previstos - Óleo 

No mapa a seguir consta a concepção proposta do sistema de esgoto para Óleo 
(concepção essa que poderá ser alterada na ocasião da elaboração dos projetos 
executivos), e na Tabela 20 consta o resumo dos investimentos.  
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Tabela 20 - Resumo dos investimentos previstos - Óleo. 
  Investimentos (R$) 

Ano Tratamento EEE LR 
Rede 

coletora 
Ligações 

Projetos 
executivos 

Total 

1 2021   0 0 0 0 0 0 

2 2022   0 0 0 0 0 0 

3 2023   0 0 0 0 0 0 

4 2024   0 0 0 0 0 0 

5 2025   0 0 0 0 0 0 

6 2026   0 0 0 0 0 0 

7 2027   0 0 0 0 0 0 

8 2028   0 0 0 0 87.414 87.414 

9 2029 802.710 300.000 250.000 832.640 145.200 35.110 2.365.660 

10 2030   0 0 877.760 153.120 1.805 1.032.685 

11 2031   0 0 45.120 7.920 1.805 54.845 

12 2032   0 0 45.120 7.920 1.805 54.845 

13 2033   0 0 45.120 7.920 1.958 54.998 

14 2034   0 0 48.960 8.580 1.805 59.345 

15 2035   0 0 45.120 7.920 1.958 54.998 

16 2036   0 0 48.960 8.580 1.958 59.498 

17 2037   0 0 48.960 8.580 1.958 59.498 

18 2038   0 0 48.960 8.580 1.958 59.498 

19 2039   0 0 48.960 8.580 2.112 59.652 

20 2040   0 0 52.800 9.240   62.040 

Total 802.710 300.000 250.000 2.188.480 382.140 141.648 4.064.978 

EEE = estação elevatória de esgoto; LR = linha de recalque 
Fonte: SERENCO. 

 

5.6.4. Distrito Glicério (Localidade Trapiche) - Cenário Possível 
Desejável 

De acordo com a definição dos cenários apresentados anteriormente, o sistema 
coletivo de esgotamento sanitário deverá ser implantado na Localidade Trapiche nos dois 
cenários apresentados: Possível e Desejável. 

 

5.6.4.1. Metas de atendimento 

Não existe, atualmente, um cronograma oficial com metas de atendimento quanto ao 
sistema de esgotamento sanitário.    

Conforme demonstrado no diagnóstico, não existe sistema implantado atualmente 
nessa localidade. Será proposto um cronograma do índice de atendimento, conforme 
apresentado na Tabela 21.  
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Tabela 21 - Metas de atendimento para a população - Trapiche. 

Ano 
População 
Trapiche       

(hab.) 

% 
Atendimento 
SES (Coleta 

e 
Tratamento) 

População 
Urbana 

Atendida 
SES (hab.) 

0 2020 2.080 0% 0 

1 2021 2.130 0% 0 

2 2022 2.180 0% 0 

3 2023 2.230 0% 0 

4 2024 2.281 0% 0 

5 2025 2.332 0% 0 

6 2026 2.383 0% 0 

7 2027 2.438 45% 1.097 

8 2028 2.504 90% 2.254 

9 2029 2.571 90% 2.314 

10 2030 2.639 90% 2.375 

11 2031 2.709 90% 2.438 

12 2032 2.779 90% 2.501 

13 2033 2.851 90% 2.566 

14 2034 2.923 90% 2.631 

15 2035 2.996 90% 2.696 

16 2036 3.070 90% 2.763 

17 2037 3.145 90% 2.831 

18 2038 3.222 90% 2.900 

19 2039 3.299 90% 2.969 

20 2040 3.377 90% 3.039 

Fonte: SERENCO. 

 

Foi considerado como meta de atendimento 90% da população do núcleo da 
localidade, por meio de soluções coletivas de esgotamento sanitário. Esse valor foi adotado 
devido à dificuldade técnica em se atingir 100% da população, por se tratar de um sistema 
que funciona basicamente por gravidade, existência de pequenas bacias de esgotamento 
devido às características topográficas da região e ainda residências muito próximas de 
córregos ou com níveis abaixo do arruamento. Os 10% restantes deverão ser atendidos por 
soluções individuais. 

 

5.6.4.2. Vazões geradas 

A base para o estudo das vazões de esgoto geradas é a projeção populacional, 
detalhada anteriormente. A partir da população estimada foram utilizadas algumas 
premissas para este cálculo: 

➢ Coeficiente K1 = 1,2 - relativo aos dias de maior consumo, em geral em função das 
condições climáticas (dias quentes do ano); 

➢ Coeficiente K2 = 1,5 - relativo às horas de maior consumo dentro do dia, dado pela 
coincidência de uso intenso da água (banho e cozinha); 
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➢ Vazão de infiltração = 0,10 l/s.km; 

➢ Coeficiente de retorno = 0,8; 

➢ Per capita de água = 187 l/hab.dia; 

➢ Índice de perdas = considerado que 50% do índice de perdas total de água influencie 
no sistema de esgoto, isto é, considerou-se que 50% das atuais perdas são 
comerciais. 

 

As vazões foram calculadas através das seguintes fórmulas: 

➢ 𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎çã𝑜 (𝑄𝑖𝑛𝑓) = 𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 (𝑘𝑚) 𝑥 0,1 (𝑙/𝑠. 𝑘𝑚) 

➢ 𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑎 (𝑄𝑚) =
𝑃𝑜𝑝.𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑥 𝑐𝑜𝑛𝑠.  𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑥 𝑐𝑜𝑒𝑓.𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜

86400 𝑥 (1− 
í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠

2
)

  

➢ 𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑎 + 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎çã𝑜 (𝑄𝑀𝑖𝑛𝑓) = 𝑄𝑚 + 𝑄𝑖𝑛𝑓 

 

Tabela 22 - Vazões geradas calculadas - Trapiche.  

Ano 

População 
Urbana 

Atendida 
SES - 

tratamento 
(hab.) 

Vazão de 
Infiltração 

(L/s) 

Vazão 
média 

sanitária 
[L/s] 

Vazão média 
sanitária + 
infiltração 

[L/s] 

Dia > 
consumo 

(L/s) 

Hora > 
consumo 

(L/s) 

0 2020 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 2021 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 2022 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 2023 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 2025 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 2026 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 2027 1.097 0,42 2,26 2,68 3,13 4,49 

8 2028 2.254 0,86 4,62 5,48 6,41 9,18 

9 2029 2.314 0,89 4,71 5,60 6,54 9,37 

10 2030 2.375 0,91 4,81 5,72 6,68 9,57 

11 2031 2.438 0,94 4,94 5,87 6,86 9,82 

12 2032 2.501 0,96 5,07 6,03 7,04 10,08 

13 2033 2.566 0,99 5,20 6,18 7,22 10,34 

14 2034 2.631 1,01 5,33 6,34 7,40 10,60 

15 2035 2.696 1,03 5,46 6,50 7,59 10,86 

16 2036 2.763 1,06 5,60 6,66 7,78 11,13 

17 2037 2.831 1,09 5,73 6,82 7,96 11,40 

18 2038 2.900 1,11 5,87 6,99 8,16 11,68 

19 2039 2.969 1,14 6,01 7,15 8,35 11,96 

20 2040 3.039 1,17 6,15 7,32 8,55 12,25 

Fonte: SERENCO. 
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5.6.4.3. Ações necessárias 

UNIDADES DE TRATAMENTO 

Não existe, atualmente, unidades de tratamento em operação, assim como não 
existe um estudo de concepção do sistema de esgoto. Desta forma, no presente PMSB 
será adotada a concepção da existência de apenas uma unidade de tratamento a ser 
implantada, concepção essa que poderá ser alterada na ocasião de elaboração de estudo 
específico de concepção do sistema. 

Existe a possibilidade de integração dos sistemas de Óleo, Trapiche e Córrego do 
Ouro. No entanto, esta possibilidade deve ser estudada na ocasião da elaboração dos 
projetos executivos. 

Quanto à tecnologia de tratamento a ser adotada, para efeito de estimativa de 
investimentos, será considerado o tratamento terciário através de lodos ativados 
convencional com remoção biológica de N/P (essa tecnologia poderá ser alterada na 
ocasião da elaboração dos projetos executivos). 

Para efeito de estimativa de investimento, será considerado, o valor de R$ R$ 450,00 
/ hab (conforme Sperling, 2018), resultando em um investimento de R$ 1.367.685 para uma 
ETE com capacidade de 7,3 l/s a ser implantada em 2027.  

 

REDE COLETORA E LIGAÇÕES DOMICILIARES 

Atualmente, não há rede coletora existente. Desta forma, foi estimada a extensão de 
rede a ser construída a partir das ligações ativas e, da mesma, forma, foram estimadas as 
ampliações necessárias para a sua universalização. 

A extensão da rede de água e, consequentemente, o seu incremento, foi calculada 
a partir da multiplicação da quantidade de ligações estimadas pelo valor de 11,83 m/ligação 
(número esse encontrado a partir dos dados do SNIS). 

As ligações de água e, consequentemente, o seu incremento, foram calculadas a 
partir da divisão da população atendida pelo coeficiente 3,08 hab./economia (número esse 
encontrado a partir de dados do IBGE).  

Tabela 23 - Rede coletora e ligações domiciliares - Trapiche. 

Ano 

Extensão 
da rede 
coletora 

de esgoto 
(m) 

Incremento 
rede de 

esgoto (m) 

Ligações 
ativas (ud) 

Incremento 
de ligações 

(ud) 

0 2020 0   0   

1 2021 0 0 0 0 

2 2022 0 0 0 0 

3 2023 0 0 0 0 

4 2024 0 0 0 0 

5 2025 0 0 0 0 

6 2026 0 0 0 0 

7 2027 4.211 4.211 356 356 

8 2028 8.646 4.435 731 375 
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Ano 

Extensão 
da rede 
coletora 

de esgoto 
(m) 

Incremento 
rede de 

esgoto (m) 

Ligações 
ativas (ud) 

Incremento 
de ligações 

(ud) 

9 2029 8.882 236 751 20 

10 2030 9.119 236 771 20 

11 2031 9.355 236 791 20 

12 2032 9.604 248 812 21 

13 2033 9.852 248 833 21 

14 2034 10.101 248 854 21 

15 2035 10.349 248 875 21 

16 2036 10.609 260 897 22 

17 2037 10.857 248 918 21 

18 2038 11.129 272 941 23 

19 2039 11.390 260 963 22 

20 2040 11.662 272 986 23 

Fonte: SERENCO. 

 

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO E LINHAS DE RECALQUE 

Não há projetos elaborados para as áreas ainda não atendidas com rede coletora de 
esgoto. Portanto, para a estimativa dos investimentos necessários em estações elevatórias 
de esgoto para a universalização, foram utilizadas as seguintes premissas: 

➢ Utilização de bombas submersíveis; 

➢ Necessidade de desapropriação de terreno para sua instalação; 

➢ Instalação de grupo gerador; 

➢ Divididas em dois tipos: pequeno porte e médio porte;  

➢ Execução de uma estação elevatória a cada 10.000 metros de rede coletora; 

➢ 70% do total de estações elevatórias são de pequeno porte; 

➢ 30% do total de estações elevatórias são de médio porte; 

 

Com a utilização de todas estas premissas chegou-se aos seguintes valores por 
unidade de estação elevatória:  

➢ Pequeno porte = R$ 300.000,00; 

➢ Médio porte = R$ 550.000,00. 

 

Para a estimativa dos investimentos necessários para a execução das linhas de 
recalque foram utilizadas as seguintes premissas: 

➢ Execução de 1.000 metros de linhas de recalque para cada estação elevatória 
prevista; 

➢ Valor por metro igual ao valor por metro da rede de distribuição de água. 
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Tabela 24 - Previsão de implantação de EEE - Trapiche. 

Ano 
EEE PP 

(ud) 
EEE MP 

(ud) 

7 2027 1 1 

EEE PP = Estação elevatória de esgoto de pequeno porte 
EEE MP = Estação elevatória de esgoto de médio porte 

Fonte: SERENCO. 

 

5.6.4.4. Resumo dos investimentos previstos - Trapiche 

No mapa a seguir consta a concepção proposta do sistema de esgoto para Trapiche 
(concepção essa que poderá ser alterada na ocasião da elaboração dos projetos 
executivos), e na Tabela 25 consta o resumo dos investimentos.  
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Tabela 25 - Resumo dos investimentos previstos - Trapiche. 
  Investimentos (R$) 

Ano Tratamento EEE LR 
Rede 

coletora 
Ligações 

Projetos 
executivos 

Total 

1 2021   0 0 0 0 0 0 

2 2022   0 0 0 0 0 0 

3 2023   0 0 0 0 0 0 

4 2024   0 0 0 0 0 0 

5 2025   0 0 0 0 0 0 

6 2026   0 0 0 0 162.602 162.602 

7 2027 1.367.685 850.000 500.000 1.347.367 234.960 56.771 4.356.783 

8 2028   0 0 1.419.277 247.500 3.021 1.669.798 

9 2029   0 0 75.520 13.200 3.021 91.741 

10 2030   0 0 75.520 13.200 3.021 91.741 

11 2031   0 0 75.520 13.200 3.174 91.894 

12 2032   0 0 79.360 13.860 3.174 96.394 

13 2033   0 0 79.360 13.860 3.174 96.394 

14 2034   0 0 79.360 13.860 3.174 96.394 

15 2035   0 0 79.360 13.860 3.328 96.548 

16 2036   0 0 83.200 14.520 3.174 100.894 

17 2037   0 0 79.360 13.860 3.482 96.702 

18 2038   0 0 87.040 15.180 3.328 105.548 

19 2039   0 0 83.200 14.520 3.482 101.202 

20 2040   0 0 87.040 15.180   102.220 

Total 1.367.685 850.000 500.000 3.730.484 650.760 257.927 7.356.855 

EEE = estação elevatória de esgoto; LR = linha de recalque 
Fonte: SERENCO. 

 
 

5.6.5. Distrito Córrego do Ouro - Cenário Possível e Desejável 

De acordo com a definição dos cenários apresentados anteriormente, o sistema 
coletivo de esgotamento sanitário deverá ser implantado no Distrito de Córrego do Ouro 
nos dois cenários considerados: Possível e Desejável. 

 

5.6.5.1. Metas de atendimento 

Não existe, atualmente, um cronograma oficial com metas de atendimento quanto ao 
sistema de esgotamento sanitário.    

Conforme demonstrado no diagnóstico, não existe sistema implantado atualmente 
nesse Distrito. Será proposto um cronograma do índice de atendimento, conforme 
apresentado na Tabela 26.  
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Tabela 26 - Metas de atendimento para a população - Córrego do Ouro. 

Ano 
População 
Córr. Ouro 

(hab.) 

% 
Atendimento 
SES (Coleta 

e 
Tratamento) 

População 
Urbana 

Atendida 
SES (hab.) 

0 2020 5.506 0% 0 

1 2021 5.651 0% 0 

2 2022 5.797 0% 0 

3 2023 5.944 0% 0 

4 2024 6.093 30% 1.828 

5 2025 6.244 60% 3.746 

6 2026 6.396 90% 5.756 

7 2027 6.555 90% 5.900 

8 2028 6.734 90% 6.061 

9 2029 6.915 90% 6.224 

10 2030 7.099 90% 6.389 

11 2031 7.285 90% 6.557 

12 2032 7.475 90% 6.728 

13 2033 7.667 90% 6.900 

14 2034 7.861 90% 7.075 

15 2035 8.058 90% 7.252 

16 2036 8.258 90% 7.432 

17 2037 8.460 90% 7.614 

18 2038 8.665 90% 7.799 

19 2039 8.873 90% 7.986 

20 2040 9.083 90% 8.175 

Fonte: SERENCO. 

 

Foi considerado como meta de atendimento 90% da população do núcleo do distrito, 
por meio de soluções coletivas de esgotamento sanitário. Esse valor foi adotado devido à 
dificuldade técnica em se atingir 100% da população, por se tratar de um sistema que 
funciona basicamente por gravidade, existência de pequenas bacias de esgotamento 
devido às características topográficas da região e ainda residências muito próximas de 
córregos ou com níveis abaixo do arruamento. Os 10% restantes deverão ser atendidos por 
soluções individuais. 

 

5.6.5.2. Vazões geradas 

A base para o estudo das vazões de esgoto geradas é a projeção populacional, 
detalhada anteriormente. A partir da população estimada foram utilizadas algumas 
premissas para este cálculo: 

➢ Coeficiente K1 = 1,2 - relativo aos dias de maior consumo, em geral em função das 
condições climáticas (dias quentes do ano); 

➢ Coeficiente K2 = 1,5 - relativo às horas de maior consumo dentro do dia, dado pela 
coincidência de uso intenso da água (banho e cozinha); 
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➢ Vazão de infiltração = 0,10 l/s.km; 

➢ Coeficiente de retorno = 0,8; 

➢ Per capita de água = 187 l/hab.dia; 

➢ Índice de perdas = considerado que 50% do índice de perdas total de água influencie 
no sistema de esgoto, isto é, considerou-se que 50% das atuais perdas são 
comerciais. 

 

As vazões foram calculadas através das seguintes fórmulas: 

➢ 𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎çã𝑜 (𝑄𝑖𝑛𝑓) = 𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 (𝑘𝑚) 𝑥 0,1 (𝑙/𝑠. 𝑘𝑚) 

➢ 𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑎 (𝑄𝑚) =
𝑃𝑜𝑝.𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑥 𝑐𝑜𝑛𝑠.  𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑥 𝑐𝑜𝑒𝑓.𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜

86400 𝑥 (1− 
í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠

2
)

  

➢ 𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑎 + 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎çã𝑜 (𝑄𝑀𝑖𝑛𝑓) = 𝑄𝑚 + 𝑄𝑖𝑛𝑓 

 

Tabela 27 - Vazões geradas calculadas - Córrego do Ouro.  

Ano 

População 
Urbana 

Atendida 
SES - 

tratamento 
(hab.) 

Vazão de 
Infiltração 

(L/s) 

Vazão 
média 

sanitária 
[L/s] 

Vazão 
média 

sanitária + 
infiltração 

[L/s] 

Dia > 
consumo 

(L/s) 

Hora > 
consumo 

(L/s) 

0 2020 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 2021 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 2022 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 2023 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 2024 1.828 0,70 3,88 4,58 5,36 7,69 

5 2025 3.746 1,44 7,82 9,25 10,82 15,51 

6 2026 5.756 2,21 11,94 14,15 16,53 23,70 

7 2027 5.900 2,26 12,16 14,43 16,86 24,15 

8 2028 6.061 2,33 12,42 14,75 17,23 24,68 

9 2029 6.224 2,39 12,68 15,07 17,60 25,21 

10 2030 6.389 2,45 12,94 15,39 17,98 25,74 

11 2031 6.557 2,52 13,28 15,79 18,45 26,42 

12 2032 6.728 2,58 13,62 16,21 18,93 27,11 

13 2033 6.900 2,65 13,97 16,62 19,42 27,80 

14 2034 7.075 2,72 14,33 17,04 19,91 28,51 

15 2035 7.252 2,78 14,69 17,47 20,41 29,22 

16 2036 7.432 2,85 15,05 17,91 20,92 29,95 

17 2037 7.614 2,92 15,42 18,34 21,43 30,68 

18 2038 7.799 2,99 15,79 18,79 21,95 31,42 

19 2039 7.986 3,07 16,17 19,24 22,47 32,18 

20 2040 8.175 3,14 16,55 19,69 23,00 32,94 

Fonte: SERENCO. 
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5.6.5.3. Ações necessárias 

UNIDADES DE TRATAMENTO 

Não existe, atualmente, unidades de tratamento em operação, assim como não 
existe um estudo de concepção do sistema de esgoto. Desta forma, no presente PMSB 
será adotada a concepção da existência de apenas uma unidade de tratamento a ser 
implantada, concepção essa que poderá ser alterada na ocasião de elaboração de estudo 
específico de concepção do sistema. 

Existe a possibilidade de integração dos sistemas de Óleo, Trapiche e Córrego do 
Ouro. No entanto, esta possibilidade deve ser estudada na ocasião da elaboração dos 
projetos executivos. 

Quanto à tecnologia de tratamento a ser adotada, para efeito de estimativa de 
investimentos, será considerado o tratamento terciário através de lodos ativados 
convencional com remoção biológica de N/P (essa tecnologia poderá ser alterada na 
ocasião da elaboração dos projetos executivos). 

Para efeito de estimativa de investimento, será considerado, o valor de R$ R$ 450,00 
/ hab (conforme Sperling, 2018), resultando em um investimento de R$ 3.678.615 para uma 
ETE com capacidade de 19,7 l/s a ser implantada em 2024.  

 

REDE COLETORA E LIGAÇÕES DOMICILIARES 

Atualmente, não há rede coletora existente. Desta forma, foi estimada a extensão de 
rede a ser construída a partir das ligações ativas e, da mesma, forma, foram estimadas as 
ampliações necessárias para a sua universalização. 

A extensão da rede de água e, consequentemente, o seu incremento, foi calculada 
a partir da multiplicação da quantidade de ligações estimadas pelo valor de 11,83 m/ligação 
(número esse encontrado a partir dos dados do SNIS). 

As ligações de água e, consequentemente, o seu incremento, foram calculadas a 
partir da divisão da população atendida pelo coeficiente 3,08 hab./economia (número esse 
encontrado a partir de dados do IBGE).  

Tabela 28 - Rede coletora e ligações domiciliares - Córrego do Ouro. 

Ano 

Extensão 
da rede 
coletora 

de esgoto 
(m) 

Incremento 
rede de 

esgoto (m) 

Ligações 
ativas (ud) 

Incremento 
de ligações 

(ud) 

0 2020 0   0   

1 2021 0 0 0 0 

2 2022 0 0 0 0 

3 2023 0 0 0 0 

4 2024 7.014 7.014 593 593 

5 2025 14.382 7.368 1.216 623 

6 2026 22.093 7.711 1.868 652 

7 2027 22.649 556 1.915 47 

8 2028 23.264 615 1.967 52 
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Ano 

Extensão 
da rede 
coletora 

de esgoto 
(m) 

Incremento 
rede de 

esgoto (m) 

Ligações 
ativas (ud) 

Incremento 
de ligações 

(ud) 

9 2029 23.891 626 2.020 53 

10 2030 24.530 638 2.074 54 

11 2031 25.169 638 2.128 54 

12 2032 25.831 662 2.184 56 

13 2033 26.493 662 2.240 56 

14 2034 27.167 674 2.297 57 

15 2035 27.841 674 2.354 57 

16 2036 28.539 697 2.413 59 

17 2037 29.237 697 2.472 59 

18 2038 29.935 697 2.531 59 

19 2039 30.656 721 2.592 61 

20 2040 31.390 733 2.654 62 

Fonte: SERENCO. 

 

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO E LINHAS DE RECALQUE 

Não há projetos elaborados para as áreas ainda não atendidas com rede coletora de 
esgoto. Portanto, para a estimativa dos investimentos necessários em estações elevatórias 
de esgoto para a universalização, foram utilizadas as seguintes premissas: 

➢ Utilização de bombas submersíveis; 

➢ Necessidade de desapropriação de terreno para sua instalação; 

➢ Instalação de grupo gerador; 

➢ Divididas em dois tipos: pequeno porte e médio porte;  

➢ Execução de uma estação elevatória a cada 10.000 metros de rede coletora; 

➢ 70% do total de estações elevatórias são de pequeno porte; 

➢ 30% do total de estações elevatórias são de médio porte; 

 

Com a utilização de todas estas premissas chegou-se aos seguintes valores por 
unidade de estação elevatória:  

➢ Pequeno porte = R$ 300.000,00; 

➢ Médio porte = R$ 550.000,00. 

 

Para a estimativa dos investimentos necessários para a execução das linhas de 
recalque foram utilizadas as seguintes premissas: 

➢ Execução de 1.000 metros de linhas de recalque para cada estação elevatória 
prevista; 

➢ Valor por metro igual ao valor por metro da rede de distribuição de água. 
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Tabela 29 - Previsão de implantação de EEE - Córrego do Ouro. 

Ano 
EEE PP 

(ud) 
EEE MP 

(ud) 

4 2024 - 1 

5 2025 2 - 

6 2026 1 - 

EEE PP = Estação elevatória de esgoto de pequeno porte 
EEE MP = Estação elevatória de esgoto de médio porte 

Fonte: SERENCO. 
 
 

5.6.5.4. Resumo dos investimentos previstos - Córrego do Ouro 

No mapa a seguir consta a concepção proposta do sistema de esgoto para Córrego 
do Ouro (concepção essa que poderá ser alterada na ocasião da elaboração dos projetos 
executivos), e na Tabela 30 consta o resumo dos investimentos.  
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Tabela 30 - Resumo dos investimentos previstos - Córrego do Ouro. 
  Investimentos (R$) 

Ano Tratamento EEE LR 
Rede 

coletora 
Ligações 

Projetos 
executivos 

Total 

1 2021   0 0 0 0 0 0 

2 2022   0 0 0 0 0 0 

3 2023   0 0 0 0 268.919 268.919 

4 2024 3.678.615 550.000 250.000 2.244.350 391.380 138.316 7.252.661 

5 2025   600.000 500.000 2.357.892 411.180 120.706 3.989.778 

6 2026   300.000 250.000 2.467.649 430.320 7.115 3.455.085 

7 2027   0 0 177.883 31.020 7.872 216.775 

8 2028   0 0 196.806 34.320 8.013 239.139 

9 2029   0 0 200.320 34.980 8.166 243.466 

10 2030   0 0 204.160 35.640 8.166 247.966 

11 2031   0 0 204.160 35.640 8.474 248.274 

12 2032   0 0 211.840 36.960 8.474 257.274 

13 2033   0 0 211.840 36.960 8.627 257.427 

14 2034   0 0 215.680 37.620 8.627 261.927 

15 2035   0 0 215.680 37.620 8.922 262.222 

16 2036   0 0 223.040 38.940 8.922 270.902 

17 2037   0 0 223.040 38.940 8.922 270.902 

18 2038   0 0 223.040 38.940 9.229 271.209 

19 2039   0 0 230.720 40.260 9.382 280.362 

20 2040   0 0 234.560 40.920   275.480 

Total 3.678.615 1.450.000 1.000.000 10.042.660 1.751.640 646.851 18.569.766 

EEE = estação elevatória de esgoto; LR = linha de recalque 
Fonte: SERENCO. 

 
 

5.6.6. Distrito Cachoeiros de Macaé (Localidade Bicuda Pequena) - 
Cenário Desejável 

De acordo com a definição dos cenários apresentados anteriormente, o sistema 
coletivo de esgotamento sanitário deverá ser implantado na Localidade Bicuda Pequena 
apenas no Cenário Desejável. 

 

5.6.6.1. Metas de atendimento 

Não existe, atualmente, um cronograma oficial com metas de atendimento quanto ao 
sistema de esgotamento sanitário.    

Conforme demonstrado no diagnóstico, não existe sistema implantado atualmente 
nessa localidade. Será proposto um cronograma do índice de atendimento, conforme 
apresentado na Tabela 31.  
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Tabela 31 - Metas de atendimento para a população - Bicuda Pequena. 

Ano 

População 
Bicuda 

Pequena 
(hab.) 

% 
Atendimento 
SES (Coleta 

e 
Tratamento) 

População 
Urbana 

Atendida 
SES (hab.) 

0 2020 581 0% 0 

1 2021 585 0% 0 

2 2022 590 0% 0 

3 2023 595 0% 0 

4 2024 599 0% 0 

5 2025 602 0% 0 

6 2026 606 0% 0 

7 2027 611 0% 0 

8 2028 627 0% 0 

9 2029 642 0% 0 

10 2030 658 0% 0 

11 2031 674 0% 0 

12 2032 691 0% 0 

13 2033 707 90% 636 

14 2034 724 90% 652 

15 2035 741 90% 667 

16 2036 758 90% 682 

17 2037 775 90% 698 

18 2038 793 90% 714 

19 2039 811 90% 730 

20 2040 829 90% 746 

Fonte: SERENCO. 

 

Foi considerado como meta de atendimento 90% da população do núcleo da 
localidade, por meio de soluções coletivas de esgotamento sanitário. Esse valor foi adotado 
devido à dificuldade técnica em se atingir 100% da população, por se tratar de um sistema 
que funciona basicamente por gravidade, existência de pequenas bacias de esgotamento 
devido às características topográficas da região e ainda residências muito próximas de 
córregos ou com níveis abaixo do arruamento. Os 10% restantes deverão ser atendidos por 
soluções individuais. 

 

5.6.6.2. Vazões geradas 

A base para o estudo das vazões de esgoto geradas é a projeção populacional, 
detalhada anteriormente. A partir da população estimada foram utilizadas algumas 
premissas para este cálculo: 

➢ Coeficiente K1 = 1,2 - relativo aos dias de maior consumo, em geral em função das 
condições climáticas (dias quentes do ano); 

➢ Coeficiente K2 = 1,5 - relativo às horas de maior consumo dentro do dia, dado pela 
coincidência de uso intenso da água (banho e cozinha); 
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➢ Vazão de infiltração = 0,10 l/s.km; 

➢ Coeficiente de retorno = 0,8; 

➢ Per capita de água = 187 l/hab.dia; 

➢ Índice de perdas = considerado que 50% do índice de perdas total de água influencie 
no sistema de esgoto, isto é, considerou-se que 50% das atuais perdas são 
comerciais. 

 

As vazões foram calculadas através das seguintes fórmulas: 

➢ 𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎çã𝑜 (𝑄𝑖𝑛𝑓) = 𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 (𝑘𝑚) 𝑥 0,1 (𝑙/𝑠. 𝑘𝑚) 

➢ 𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑎 (𝑄𝑚) =
𝑃𝑜𝑝.𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑥 𝑐𝑜𝑛𝑠.  𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑥 𝑐𝑜𝑒𝑓.𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜

86400 𝑥 (1− 
í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠

2
)

  

➢ 𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑎 + 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎çã𝑜 (𝑄𝑀𝑖𝑛𝑓) = 𝑄𝑚 + 𝑄𝑖𝑛𝑓 

 

Tabela 32 - Vazões geradas calculadas - Bicuda Pequena.  

Ano 

População 
Urbana 

Atendida 
SES (hab.) 

Vazão de 
Infiltração 

(L/s) 

Vazão 
média 

sanitária 
[L/s] 

Vazão média 
sanitária + 
infiltração 

[L/s] 

Dia > 
consumo 

(L/s) 

Hora > 
consumo 

(L/s) 

0 2020 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 2021 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 2022 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 2023 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 2025 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 2026 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 2027 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 2028 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 2029 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 2030 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 2031 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 2032 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 2033 636 0,24 1,29 1,53 1,79 2,56 

14 2034 652 0,25 1,32 1,57 1,83 2,62 

15 2035 667 0,26 1,35 1,61 1,88 2,69 

16 2036 682 0,26 1,38 1,64 1,92 2,75 

17 2037 698 0,27 1,41 1,68 1,96 2,81 

18 2038 714 0,27 1,45 1,72 2,01 2,87 

19 2039 730 0,28 1,48 1,76 2,05 2,94 

20 2040 746 0,29 1,51 1,80 2,10 3,01 

Fonte: SERENCO. 
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5.6.6.3. Ações necessárias 

UNIDADES DE TRATAMENTO 

Não existe, atualmente, unidades de tratamento em operação, assim como não 
existe um estudo de concepção do sistema de esgoto. Desta forma, no presente PMSB 
será adotada a concepção da existência de apenas uma unidade de tratamento a ser 
implantada, concepção essa que poderá ser alterada na ocasião de elaboração de estudo 
específico de concepção do sistema. 

Quanto à tecnologia de tratamento a ser adotada, para efeito de estimativa de 
investimentos, será considerado o tratamento terciário através de lodos ativados 
convencional com remoção biológica de N/P (essa tecnologia poderá ser alterada na 
ocasião da elaboração dos projetos executivos). 

Para efeito de estimativa de investimento, será considerado, o valor de R$ R$ 450,00 
/ hab (conforme Sperling, 2018), resultando em um investimento de R$ 335.745 para uma 
ETE com capacidade de 1,8 l/s a ser implantada em 2033.  

 

REDE COLETORA E LIGAÇÕES DOMICILIARES 

Atualmente, não há rede coletora existente. Desta forma, foi estimada a extensão de 
rede a ser construída a partir das ligações ativas e, da mesma, forma, foram estimadas as 
ampliações necessárias para a sua universalização. 

A extensão da rede de água e, consequentemente, o seu incremento, foi calculada 
a partir da multiplicação da quantidade de ligações estimadas pelo valor de 11,83 m/ligação 
(número esse encontrado a partir dos dados do SNIS). 

As ligações de água e, consequentemente, o seu incremento, foram calculadas a 
partir da divisão da população atendida pelo coeficiente 3,08 hab./economia (número esse 
encontrado a partir de dados do IBGE).  

Tabela 33 - Rede coletora e ligações domiciliares - Bicuda Pequena. 

Ano 

Extensão 
da rede 
coletora 

de esgoto 
(m) 

Incremento 
rede de 

esgoto (m) 

Ligações 
ativas (ud) 

Incremento 
de ligações 

(ud) 

0 2020 0   0   

1 2021 0 0 0 0 

2 2022 0 0 0 0 

3 2023 0 0 0 0 

4 2024 0 0 0 0 

5 2025 0 0 0 0 

6 2026 0 0 0 0 

7 2027 0 0 0 0 

8 2028 0 0 0 0 

9 2029 0 0 0 0 

10 2030 0 0 0 0 

11 2031 0 0 0 0 

12 2032 0 0 0 0 
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Ano 

Extensão 
da rede 
coletora 

de esgoto 
(m) 

Incremento 
rede de 

esgoto (m) 

Ligações 
ativas (ud) 

Incremento 
de ligações 

(ud) 

13 2033 2.436 2.436 206 206 

14 2034 2.496 59 211 5 

15 2035 2.555 59 216 5 

16 2036 2.614 59 221 5 

17 2037 2.673 59 226 5 

18 2038 2.732 59 231 5 

19 2039 2.791 59 236 5 

20 2040 2.862 70 242 6 

Fonte: SERENCO. 

 

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO E LINHAS DE RECALQUE 

Não há projetos elaborados para as áreas ainda não atendidas com rede coletora de 
esgoto. Portanto, para a estimativa dos investimentos necessários em estações elevatórias 
de esgoto para a universalização, foram utilizadas as seguintes premissas: 

➢ Utilização de bombas submersíveis; 

➢ Necessidade de desapropriação de terreno para sua instalação; 

➢ Instalação de grupo gerador; 

➢ Divididas em dois tipos: pequeno porte e médio porte;  

➢ Execução de uma estação elevatória a cada 10.000 metros de rede coletora; 

➢ 70% do total de estações elevatórias são de pequeno porte; 

➢ 30% do total de estações elevatórias são de médio porte; 

 

Com a utilização de todas estas premissas chegou-se aos seguintes valores por 
unidade de estação elevatória:  

➢ Pequeno porte = R$ 300.000,00; 

➢ Médio porte = R$ 550.000,00. 

 

Para a estimativa dos investimentos necessários para a execução das linhas de 
recalque foram utilizadas as seguintes premissas: 

➢ Execução de 1.000 metros de linhas de recalque para cada estação elevatória 
prevista; 

➢ Valor por metro igual ao valor por metro da rede de distribuição de água. 
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Tabela 34 - Previsão de implantação de EEE - Bicuda Pequena. 

Ano 
EEE PP 

(ud) 

13 2033 1 

EEE PP = Estação elevatória de esgoto de pequeno porte 
Fonte: SERENCO. 

 

5.6.6.4. Resumo dos investimentos previstos - Bicuda Pequena 

No mapa a seguir consta a concepção proposta do sistema de esgoto para Bicuda 
Pequena (concepção essa que poderá ser alterada na ocasião da elaboração dos projetos 
executivos), e na Tabela 35 consta o resumo dos investimentos.  
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Tabela 35 - Resumo dos investimentos previstos - Bicuda Pequena. 
  Investimentos (R$) 

Ano Tratamento EEE LR 
Rede 

coletora 
Ligações 

Projetos 
executivos 

Total 

1 2021   0 0 0 0 0 0 

2 2022   0 0 0 0 0 0 

3 2023   0 0 0 0 0 0 

4 2024   0 0 0 0 0 0 

5 2025   0 0 0 0 0 0 

6 2026   0 0 0 0 0 0 

7 2027   0 0 0 0 0 0 

8 2028   0 0 0 0 0 0 

9 2029   0 0 0 0 0 0 

10 2030   0 0 0 0 0 0 

11 2031   0 0 0 0 0 0 

12 2032   0 0 0 0 66.611 66.611 

13 2033 335.745 300.000 250.000 779.520 135.960 755 1.801.980 

14 2034   0 0 18.880 3.300 755 22.935 

15 2035   0 0 18.880 3.300 755 22.935 

16 2036   0 0 18.880 3.300 755 22.935 

17 2037   0 0 18.880 3.300 755 22.935 

18 2038   0 0 18.880 3.300 755 22.935 

19 2039   0 0 18.880 3.300 896 23.076 

20 2040   0 0 22.400 3.960   26.360 

Total 335.745 300.000 250.000 915.200 159.720 72.038 2.032.703 

EEE = estação elevatória de esgoto; LR = linha de recalque 
Fonte: SERENCO. 

 

5.6.7. Distrito Cachoeiros de Macaé (Localidade Bicuda Grande) - 
Cenário Desejável 

De acordo com a definição dos cenários apresentados anteriormente, o sistema 
coletivo de esgotamento sanitário deverá ser implantado na Localidade Bicuda Grande 
apenas no Cenário Desejável. 

 

5.6.7.1. Metas de atendimento 

Não existe, atualmente, um cronograma oficial com metas de atendimento quanto ao 
sistema de esgotamento sanitário.    

Conforme demonstrado no diagnóstico, não existe sistema implantado atualmente 
nessa localidade. Será proposto um cronograma do índice de atendimento, conforme 
apresentado na Tabela 36.  
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Tabela 36 - Metas de atendimento para a população - Bicuda Grande. 

Ano 
População 

Bicuda 
Grande (hab.) 

% 
Atendimento 
SES (Coleta 

e 
Tratamento) 

População 
Urbana 

Atendida 
SES (hab.) 

0 2020 489 0% 0 

1 2021 493 0% 0 

2 2022 497 0% 0 

3 2023 501 0% 0 

4 2024 504 0% 0 

5 2025 507 0% 0 

6 2026 510 0% 0 

7 2027 515 0% 0 

8 2028 528 0% 0 

9 2029 541 0% 0 

10 2030 554 0% 0 

11 2031 568 0% 0 

12 2032 582 0% 0 

13 2033 595 0% 0 

14 2034 609 90% 548 

15 2035 624 90% 562 

16 2036 638 90% 574 

17 2037 653 90% 588 

18 2038 668 90% 601 

19 2039 683 90% 615 

20 2040 698 90% 628 

Fonte: SERENCO. 

 

Foi considerado como meta de atendimento 90% da população do núcleo da 
localidade, por meio de soluções coletivas de esgotamento sanitário. Esse valor foi adotado 
devido à dificuldade técnica em se atingir 100% da população, por se tratar de um sistema 
que funciona basicamente por gravidade, existência de pequenas bacias de esgotamento 
devido às características topográficas da região e ainda residências muito próximas de 
córregos ou com níveis abaixo do arruamento. Os 10% restantes deverão ser atendidos por 
soluções individuais. 

 

5.6.7.2. Vazões geradas 

A base para o estudo das vazões de esgoto geradas é a projeção populacional, 
detalhada anteriormente. A partir da população estimada foram utilizadas algumas 
premissas para este cálculo: 

➢ Coeficiente K1 = 1,2 - relativo aos dias de maior consumo, em geral em função das 
condições climáticas (dias quentes do ano); 

➢ Coeficiente K2 = 1,5 - relativo às horas de maior consumo dentro do dia, dado pela 
coincidência de uso intenso da água (banho e cozinha); 
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➢ Vazão de infiltração = 0,10 l/s.km; 

➢ Coeficiente de retorno = 0,8; 

➢ Per capita de água = 187 l/hab.dia; 

➢ Índice de perdas = considerado que 50% do índice de perdas total de água influencie 
no sistema de esgoto, isto é, considerou-se que 50% das atuais perdas são 
comerciais. 

 

As vazões foram calculadas através das seguintes fórmulas: 

➢ 𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎çã𝑜 (𝑄𝑖𝑛𝑓) = 𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 (𝑘𝑚) 𝑥 0,1 (𝑙/𝑠. 𝑘𝑚) 

➢ 𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑎 (𝑄𝑚) =
𝑃𝑜𝑝.𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑥 𝑐𝑜𝑛𝑠.  𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑥 𝑐𝑜𝑒𝑓.𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜

86400 𝑥 (1− 
í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠

2
)

  

➢ 𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑎 + 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎çã𝑜 (𝑄𝑀𝑖𝑛𝑓) = 𝑄𝑚 + 𝑄𝑖𝑛𝑓 

 

Tabela 37 - Vazões geradas calculadas - Bicuda Grande.  

Ano 

População 
Urbana 

Atendida 
SES (hab.) 

Vazão de 
Infiltração 

(L/s) 

Vazão 
média 

sanitária 
[L/s] 

Vazão 
média 

sanitária + 
infiltração 

[L/s] 

Dia > 
consumo 

(L/s) 

Hora > 
consumo 

(L/s) 

0 2020 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 2021 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 2022 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 2023 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 2025 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 2026 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 2027 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 2028 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 2029 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 2030 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 2031 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 2032 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 2033 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 2034 548 0,21 1,11 1,32 1,54 2,21 

15 2035 562 0,22 1,14 1,35 1,58 2,26 

16 2036 574 0,22 1,16 1,38 1,62 2,31 

17 2037 588 0,22 1,19 1,41 1,65 2,37 

18 2038 601 0,23 1,22 1,45 1,69 2,42 

19 2039 615 0,24 1,24 1,48 1,73 2,48 

20 2040 628 0,24 1,27 1,51 1,77 2,53 

Fonte: SERENCO. 
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5.6.7.3. Ações necessárias 

UNIDADES DE TRATAMENTO 

Não existe, atualmente, unidades de tratamento em operação, assim como não 
existe um estudo de concepção do sistema de esgoto. Desta forma, no presente PMSB 
será adotada a concepção da existência de apenas uma unidade de tratamento a ser 
implantada, concepção essa que poderá ser alterada na ocasião de elaboração de estudo 
específico de concepção do sistema. 

Quanto à tecnologia de tratamento a ser adotada, para efeito de estimativa de 
investimentos, será considerado o tratamento terciário através de lodos ativados 
convencional com remoção biológica de N/P (essa tecnologia poderá ser alterada na 
ocasião da elaboração dos projetos executivos). 

Para efeito de estimativa de investimento, será considerado, o valor de R$ R$ 450,00 
/ hab (conforme Sperling, 2018), resultando em um investimento de R$ 282.690 para uma 
ETE com capacidade de 1,5 l/s a ser implantada em 2034.  

 

REDE COLETORA E LIGAÇÕES DOMICILIARES 

Atualmente, não há rede coletora existente. Desta forma, foi estimada a extensão de 
rede a ser construída a partir das ligações ativas e, da mesma, forma, foram estimadas as 
ampliações necessárias para a sua universalização. 

A extensão da rede de água e, consequentemente, o seu incremento, foi calculada 
a partir da multiplicação da quantidade de ligações estimadas pelo valor de 11,83 m/ligação 
(número esse encontrado a partir dos dados do SNIS). 

As ligações de água e, consequentemente, o seu incremento, foram calculadas a 
partir da divisão da população atendida pelo coeficiente 3,08 hab./economia (número esse 
encontrado a partir de dados do IBGE).  

Tabela 38 - Rede coletora e ligações domiciliares - Bicuda Grande. 

Ano 

Extensão 
da rede 
coletora 

de esgoto 
(m) 

Incremento 
rede de 

esgoto (m) 

Ligações 
ativas (ud) 

Incremento 
de ligações 

(ud) 

0 2020 0   0   

1 2021 0 0 0 0 

2 2022 0 0 0 0 

3 2023 0 0 0 0 

4 2024 0 0 0 0 

5 2025 0 0 0 0 

6 2026 0 0 0 0 

7 2027 0 0 0 0 

8 2028 0 0 0 0 

9 2029 0 0 0 0 

10 2030 0 0 0 0 

11 2031 0 0 0 0 

12 2032 0 0 0 0 
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Ano 

Extensão 
da rede 
coletora 

de esgoto 
(m) 

Incremento 
rede de 

esgoto (m) 

Ligações 
ativas (ud) 

Incremento 
de ligações 

(ud) 

13 2033 0 0 0 0 

14 2034 2.093 2.093 177 177 

15 2035 2.153 59 182 5 

16 2036 2.200 47 186 4 

17 2037 2.247 47 190 4 

18 2038 2.306 59 195 5 

19 2039 2.354 47 199 4 

20 2040 2.401 47 203 4 

Fonte: SERENCO. 

 

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO E LINHAS DE RECALQUE 

Não há projetos elaborados para as áreas ainda não atendidas com rede coletora de 
esgoto. Portanto, para a estimativa dos investimentos necessários em estações elevatórias 
de esgoto para a universalização, foram utilizadas as seguintes premissas: 

➢ Utilização de bombas submersíveis; 

➢ Necessidade de desapropriação de terreno para sua instalação; 

➢ Instalação de grupo gerador; 

➢ Divididas em dois tipos: pequeno porte e médio porte;  

➢ Execução de uma estação elevatória a cada 10.000 metros de rede coletora; 

➢ 70% do total de estações elevatórias são de pequeno porte; 

➢ 30% do total de estações elevatórias são de médio porte; 

 

Com a utilização de todas estas premissas chegou-se aos seguintes valores por 
unidade de estação elevatória:  

➢ Pequeno porte = R$ 300.000,00; 

➢ Médio porte = R$ 550.000,00. 

 

Para a estimativa dos investimentos necessários para a execução das linhas de 
recalque foram utilizadas as seguintes premissas: 

➢ Execução de 1.000 metros de linhas de recalque para cada estação elevatória 
prevista; 

➢ Valor por metro igual ao valor por metro da rede de distribuição de água. 
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Tabela 39 - Previsão de implantação de EEE - Bicuda Grande. 

Ano 
EEE PP 

(ud) 

14 2034 1 

EEE PP = Estação elevatória de esgoto de pequeno porte 
Fonte: SERENCO. 

 

5.6.7.4. Resumo dos investimentos previstos - Bicuda Grande 

No mapa a seguir consta a concepção proposta do sistema de esgoto para Bicuda 
Grande (concepção essa que poderá ser alterada na ocasião da elaboração dos projetos 
executivos), e na Tabela 40 consta o resumo dos investimentos.  
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Tabela 40 - Resumo dos investimentos previstos - Bicuda Grande. 
  Investimentos (R$) 

Ano Tratamento EEE LR 
Rede 

coletora 
Ligações 

Projetos 
executivos 

Total 

1 2021   0 0 0 0 0 0 

2 2022   0 0 0 0 0 0 

3 2023   0 0 0 0 0 0 

4 2024   0 0 0 0 0 0 

5 2025   0 0 0 0 0 0 

6 2026   0 0 0 0 0 0 

7 2027   0 0 0 0 0 0 

8 2028   0 0 0 0 0 0 

9 2029   0 0 0 0 0 0 

10 2030   0 0 0 0 0 0 

11 2031   0 0 0 0 0 0 

12 2032   0 0 0 0 0 0 

13 2033   0 0 0 0 60.098 60.098 

14 2034 282.690 300.000 250.000 669.760 116.820 755 1.620.025 

15 2035   0 0 18.880 3.300 602 22.782 

16 2036   0 0 15.040 2.640 602 18.282 

17 2037   0 0 15.040 2.640 755 18.435 

18 2038   0 0 18.880 3.300 602 22.782 

19 2039   0 0 15.040 2.640 602 18.282 

20 2040   0 0 15.040 2.640   17.680 

Total 282.690 300.000 250.000 767.680 133.980 64.015 1.798.365 

EEE = estação elevatória de esgoto; LR = linha de recalque 
Fonte: SERENCO. 

 

5.6.8. Distrito Cachoeiros de Macaé (Localidade Areia Branca) - Cenário 
Desejável 

De acordo com a definição dos cenários apresentados anteriormente, o sistema 
coletivo de esgotamento sanitário deverá ser implantado na Localidade Areia Branca 
apenas no Cenário Desejável. 

 

5.6.8.1. Metas de atendimento 

Não existe, atualmente, um cronograma oficial com metas de atendimento quanto ao 
sistema de esgotamento sanitário.    

Conforme demonstrado no diagnóstico, não existe sistema implantado atualmente 
nessa localidade. Será proposto um cronograma do índice de atendimento, conforme 
apresentado na Tabela 41.  
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Tabela 41 - Metas de atendimento para a população - Areia Branca. 

Ano 
População 

Areia Branca 
(hab.) 

% 
Atendimento 
SES (Coleta 

e 
Tratamento) 

População 
Urbana 

Atendida 
SES (hab.) 

0 2020 458 0% 0 

1 2021 462 0% 0 

2 2022 466 0% 0 

3 2023 469 0% 0 

4 2024 473 0% 0 

5 2025 475 0% 0 

6 2026 478 0% 0 

7 2027 483 0% 0 

8 2028 495 0% 0 

9 2029 507 0% 0 

10 2030 520 0% 0 

11 2031 532 0% 0 

12 2032 545 0% 0 

13 2033 558 0% 0 

14 2034 571 0% 0 

15 2035 585 90% 527 

16 2036 598 90% 538 

17 2037 612 90% 551 

18 2038 626 90% 563 

19 2039 640 90% 576 

20 2040 654 90% 589 

Fonte: SERENCO. 

 

Foi considerado como meta de atendimento 90% da população do núcleo da 
localidade, por meio de soluções coletivas de esgotamento sanitário. Esse valor foi adotado 
devido à dificuldade técnica em se atingir 100% da população, por se tratar de um sistema 
que funciona basicamente por gravidade, existência de pequenas bacias de esgotamento 
devido às características topográficas da região e ainda residências muito próximas de 
córregos ou com níveis abaixo do arruamento. Os 10% restantes deverão ser atendidos por 
soluções individuais. 

 

5.6.8.2. Vazões geradas 

A base para o estudo das vazões de esgoto geradas é a projeção populacional, 
detalhada anteriormente. A partir da população estimada foram utilizadas algumas 
premissas para este cálculo: 

➢ Coeficiente K1 = 1,2 - relativo aos dias de maior consumo, em geral em função das 
condições climáticas (dias quentes do ano); 

➢ Coeficiente K2 = 1,5 - relativo às horas de maior consumo dentro do dia, dado pela 
coincidência de uso intenso da água (banho e cozinha); 
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➢ Vazão de infiltração = 0,10 l/s.km; 

➢ Coeficiente de retorno = 0,8; 

➢ Per capita de água = 187 l/hab.dia; 

➢ Índice de perdas = considerado que 50% do índice de perdas total de água influencie 
no sistema de esgoto, isto é, considerou-se que 50% das atuais perdas são 
comerciais. 

 

As vazões foram calculadas através das seguintes fórmulas: 

➢ 𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎çã𝑜 (𝑄𝑖𝑛𝑓) = 𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 (𝑘𝑚) 𝑥 0,1 (𝑙/𝑠. 𝑘𝑚) 

➢ 𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑎 (𝑄𝑚) =
𝑃𝑜𝑝.𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑥 𝑐𝑜𝑛𝑠.  𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑥 𝑐𝑜𝑒𝑓.𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜

86400 𝑥 (1− 
í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠

2
)

  

➢ 𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑎 + 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎çã𝑜 (𝑄𝑀𝑖𝑛𝑓) = 𝑄𝑚 + 𝑄𝑖𝑛𝑓 

 

Tabela 42 - Vazões geradas calculadas - Areia Branca.  

Ano 

População 
Urbana 

Atendida 
SES (hab.) 

Vazão de 
Infiltração 

(L/s) 

Vazão 
média 

sanitária 
[L/s] 

Vazão 
média 

sanitária + 
infiltração 

[L/s] 

Dia > 
consumo 

(L/s) 

Hora > 
consumo 

(L/s) 

0 2020 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 2021 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 2022 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 2023 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 2025 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 2026 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 2027 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 2028 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 2029 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 2030 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 2031 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 2032 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 2033 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 2034 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 2035 527 0,20 1,07 1,27 1,48 2,12 

16 2036 538 0,21 1,09 1,30 1,51 2,17 

17 2037 551 0,21 1,12 1,33 1,55 2,22 

18 2038 563 0,22 1,14 1,36 1,58 2,27 

19 2039 576 0,22 1,17 1,39 1,62 2,32 

20 2040 589 0,23 1,19 1,42 1,66 2,37 

Fonte: SERENCO. 
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5.6.8.3. Ações necessárias 

UNIDADES DE TRATAMENTO 

Não existe, atualmente, unidades de tratamento em operação, assim como não 
existe um estudo de concepção do sistema de esgoto. Desta forma, no presente PMSB 
será adotada a concepção da existência de apenas uma unidade de tratamento a ser 
implantada, concepção essa que poderá ser alterada na ocasião de elaboração de estudo 
específico de concepção do sistema. 

Quanto à tecnologia de tratamento a ser adotada, para efeito de estimativa de 
investimentos, será considerado o tratamento terciário através de lodos ativados 
convencional com remoção biológica de N/P (essa tecnologia poderá ser alterada na 
ocasião da elaboração dos projetos executivos). 

Para efeito de estimativa de investimento, será considerado, o valor de R$ R$ 450,00 
/ hab (conforme Sperling, 2018), resultando em um investimento de R$ 264.870 para uma 
ETE com capacidade de 1,4 l/s a ser implantada em 2035.  

 

REDE COLETORA E LIGAÇÕES DOMICILIARES 

Atualmente, não há rede coletora existente. Desta forma, foi estimada a extensão de 
rede a ser construída a partir das ligações ativas e, da mesma, forma, foram estimadas as 
ampliações necessárias para a sua universalização. 

A extensão da rede de água e, consequentemente, o seu incremento, foi calculada 
a partir da multiplicação da quantidade de ligações estimadas pelo valor de 11,83 m/ligação 
(número esse encontrado a partir dos dados do SNIS). 

As ligações de água e, consequentemente, o seu incremento, foram calculadas a 
partir da divisão da população atendida pelo coeficiente 3,08 hab./economia (número esse 
encontrado a partir de dados do IBGE).  

Tabela 43 - Rede coletora e ligações domiciliares - Areia Branca. 

Ano 

Extensão 
da rede 
coletora 

de esgoto 
(m) 

Incremento 
rede de 

esgoto (m) 

Ligações 
ativas (ud) 

Incremento 
de ligações 

(ud) 

0 2020 0   0   

1 2021 0 0 0 0 

2 2022 0 0 0 0 

3 2023 0 0 0 0 

4 2024 0 0 0 0 

5 2025 0 0 0 0 

6 2026 0 0 0 0 

7 2027 0 0 0 0 

8 2028 0 0 0 0 

9 2029 0 0 0 0 

10 2030 0 0 0 0 

11 2031 0 0 0 0 

12 2032 0 0 0 0 
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Ano 

Extensão 
da rede 
coletora 

de esgoto 
(m) 

Incremento 
rede de 

esgoto (m) 

Ligações 
ativas (ud) 

Incremento 
de ligações 

(ud) 

13 2033 0 0 0 0 

14 2034 0 0 0 0 

15 2035 2.011 2.010 170 170 

16 2036 2.058 47 174 4 

17 2037 2.105 47 178 4 

18 2038 2.153 47 182 4 

19 2039 2.212 59 187 5 

20 2040 2.259 47 191 4 

Fonte: SERENCO. 

 

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO E LINHAS DE RECALQUE 

Não há projetos elaborados para as áreas ainda não atendidas com rede coletora de 
esgoto. Portanto, para a estimativa dos investimentos necessários em estações elevatórias 
de esgoto para a universalização, foram utilizadas as seguintes premissas: 

➢ Utilização de bombas submersíveis; 

➢ Necessidade de desapropriação de terreno para sua instalação; 

➢ Instalação de grupo gerador; 

➢ Divididas em dois tipos: pequeno porte e médio porte;  

➢ Execução de uma estação elevatória a cada 10.000 metros de rede coletora; 

➢ 70% do total de estações elevatórias são de pequeno porte; 

➢ 30% do total de estações elevatórias são de médio porte; 

 

Com a utilização de todas estas premissas chegou-se aos seguintes valores por 
unidade de estação elevatória:  

➢ Pequeno porte = R$ 300.000,00; 

➢ Médio porte = R$ 550.000,00. 

 

Para a estimativa dos investimentos necessários para a execução das linhas de 
recalque foram utilizadas as seguintes premissas: 

➢ Execução de 1.000 metros de linhas de recalque para cada estação elevatória 
prevista; 

➢ Valor por metro igual ao valor por metro da rede de distribuição de água. 
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Tabela 44 - Previsão de implantação de EEE - Areia Branca. 

Ano 
EEE PP 

(ud) 

15 2035 1 

EEE PP = Estação elevatória de esgoto de pequeno porte 
Fonte: SERENCO. 

 

5.6.8.4. Resumo dos investimentos previstos - Areia Branca 

No mapa a seguir consta a concepção proposta do sistema de esgoto para Areia 
Branca (concepção essa que poderá ser alterada na ocasião da elaboração dos projetos 
executivos), e na Tabela 45 consta o resumo dos investimentos.  
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Tabela 45 - Resumo dos investimentos previstos - Areia Branca. 
  Investimentos (R$) 

Ano Tratamento EEE LR 
Rede 

coletora 
Ligações 

Projetos 
executivos 

Total 

1 2021   0 0 0 0 0 0 

2 2022   0 0 0 0 0 0 

3 2023   0 0 0 0 0 0 

4 2024   0 0 0 0 0 0 

5 2025   0 0 0 0 0 0 

6 2026   0 0 0 0 0 0 

7 2027   0 0 0 0 0 0 

8 2028   0 0 0 0 0 0 

9 2029   0 0 0 0 0 0 

10 2030   0 0 0 0 0 0 

11 2031   0 0 0 0 0 0 

12 2032   0 0 0 0 0 0 

13 2033   0 0 0 0 0 0 

14 2034   0 0 0 0 58.323 58.323 

15 2035 264.870 300.000 250.000 643.200 112.200 602 1.570.872 

16 2036   0 0 15.040 2.640 602 18.282 

17 2037   0 0 15.040 2.640 602 18.282 

18 2038   0 0 15.040 2.640 755 18.435 

19 2039   0 0 18.880 3.300 602 22.782 

20 2040   0 0 15.040 2.640   17.680 

Total 264.870 300.000 250.000 722.240 126.060 61.484 1.724.654 

EEE = estação elevatória de esgoto; LR = linha de recalque 
Fonte: SERENCO. 

 

5.6.9. Distrito Sana - Cenário Possível e Desejável 

De acordo com a definição dos cenários apresentados anteriormente, o sistema 
coletivo de esgotamento sanitário deverá ser mantido e ampliado no Distrito de Sana nos 
dois cenários considerados: Possível e Desejável. 

 

5.6.9.1. Metas de atendimento 

Conforme demonstrado no diagnóstico, grande parte da população do núcleo do 
Distrito já possui sistema de esgoto coletivo disponível. Desta forma, será proposta a 
manutenção do nível de atendimento, conforme apresentado na Tabela 46.  

Tabela 46 - Metas de atendimento para a população - Sana. 

Ano 
População 

Sana       
(hab.) 

% 
Atendimento 
SES (Coleta 

e 
Tratamento) 

População 
Urbana 

Atendida 
SES (hab.) 

0 2020 2.458 90% 2.212 

1 2021 2.509 90% 2.258 
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Ano 
População 

Sana       
(hab.) 

% 
Atendimento 
SES (Coleta 

e 
Tratamento) 

População 
Urbana 

Atendida 
SES (hab.) 

2 2022 2.559 90% 2.303 

3 2023 2.609 90% 2.348 

4 2024 2.658 90% 2.392 

5 2025 2.707 90% 2.436 

6 2026 2.756 90% 2.480 

7 2027 2.812 90% 2.531 

8 2028 2.888 90% 2.599 

9 2029 2.965 90% 2.669 

10 2030 3.044 90% 2.740 

11 2031 3.123 90% 2.811 

12 2032 3.204 90% 2.884 

13 2033 3.286 90% 2.957 

14 2034 3.369 90% 3.032 

15 2035 3.453 90% 3.108 

16 2036 3.539 90% 3.185 

17 2037 3.625 90% 3.263 

18 2038 3.713 90% 3.342 

19 2039 3.802 90% 3.422 

20 2040 3.891 90% 3.502 

Fonte: SERENCO. 

 

Foi considerado como meta de atendimento 90% da população do núcleo do distrito, 
por meio de soluções coletivas de esgotamento sanitário. Esse valor foi adotado devido à 
dificuldade técnica em se atingir 100% da população, por se tratar de um sistema que 
funciona basicamente por gravidade, existência de pequenas bacias de esgotamento 
devido às características topográficas da região e ainda residências muito próximas de 
córregos ou com níveis abaixo do arruamento. Os 10% restantes deverão ser atendidos por 
soluções individuais. 

 

5.6.9.2. Vazões geradas 

A base para o estudo das vazões de esgoto geradas é a projeção populacional, 
detalhada anteriormente. A partir da população estimada foram utilizadas algumas 
premissas para este cálculo: 

➢ Coeficiente K1 = 1,2 - relativo aos dias de maior consumo, em geral em função das 
condições climáticas (dias quentes do ano); 

➢ Coeficiente K2 = 1,5 - relativo às horas de maior consumo dentro do dia, dado pela 
coincidência de uso intenso da água (banho e cozinha); 

➢ Vazão de infiltração = 0,10 l/s.km; 

➢ Coeficiente de retorno = 0,8; 
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➢ Per capita de água = 187 l/hab.dia; 

➢ Índice de perdas = considerado que 50% do índice de perdas total de água influencie 
no sistema de esgoto, isto é, considerou-se que 50% das atuais perdas são 
comerciais. 

As vazões foram calculadas através das seguintes fórmulas: 

➢ 𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎çã𝑜 (𝑄𝑖𝑛𝑓) = 𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 (𝑘𝑚) 𝑥 0,1 (𝑙/𝑠. 𝑘𝑚) 

➢ 𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑎 (𝑄𝑚) =
𝑃𝑜𝑝.𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑥 𝑐𝑜𝑛𝑠.  𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑥 𝑐𝑜𝑒𝑓.𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜

86400 𝑥 (1− 
í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠

2
)

  

➢ 𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑎 + 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎çã𝑜 (𝑄𝑀𝑖𝑛𝑓) = 𝑄𝑚 + 𝑄𝑖𝑛𝑓 

 

Tabela 47 - Vazões geradas calculadas - Sana.  

Ano 

População 
Urbana 

Atendida 
SES (hab.) 

Vazão de 
Infiltração 

(L/s) 

Vazão 
média 

sanitária 
[L/s] 

Vazão 
média 

sanitária + 
infiltração 

[L/s] 

Dia > 
consumo 

(L/s) 

Hora > 
consumo 

(L/s) 

0 2020 2.212 0,85 5,11 5,96 6,98 10,04 

1 2021 2.258 0,87 5,21 6,08 7,12 10,25 

2 2022 2.303 0,88 5,15 6,03 7,06 10,15 

3 2023 2.348 0,90 5,08 5,98 7,00 10,05 

4 2024 2.392 0,92 5,08 6,00 7,02 10,07 

5 2025 2.436 0,93 5,08 6,02 7,03 10,08 

6 2026 2.480 0,95 5,14 6,10 7,12 10,21 

7 2027 2.531 0,97 5,22 6,19 7,23 10,36 

8 2028 2.599 1,00 5,33 6,32 7,39 10,58 

9 2029 2.669 1,02 5,44 6,46 7,55 10,81 

10 2030 2.740 1,05 5,55 6,60 7,71 11,04 

11 2031 2.811 1,08 5,69 6,77 7,91 11,32 

12 2032 2.884 1,11 5,84 6,95 8,11 11,62 

13 2033 2.957 1,13 5,99 7,12 8,32 11,91 

14 2034 3.032 1,16 6,14 7,30 8,53 12,22 

15 2035 3.108 1,19 6,29 7,49 8,74 12,52 

16 2036 3.185 1,22 6,45 7,67 8,96 12,83 

17 2037 3.263 1,25 6,61 7,86 9,18 13,14 

18 2038 3.342 1,28 6,77 8,05 9,40 13,46 

19 2039 3.422 1,31 6,93 8,24 9,63 13,79 

20 2040 3.502 1,34 7,09 8,44 9,85 14,11 

Fonte: SERENCO. 

 

5.6.9.3. Ações necessárias 

UNIDADES DE TRATAMENTO 

Conforme demonstrado no diagnóstico, a ETE existente é composta de um módulo 
comprado da empresa Sanevix engenharia, com vazão nominal de 5 l/s e vazão máxima 
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de 9 l/s. Essa unidade é dimensionada para promover o tratamento de efluentes domésticos 
a nível terciário.  

Comparando a capacidade da ETE existente com as vazões da Tabela 47, percebe-
se a necessidade de ampliação da capacidade de tratamento. 

Quanto à tecnologia de tratamento a ser adotada, para efeito de estimativa de 
investimentos, será considerado o tratamento terciário através de lodos ativados 
convencional com remoção biológica de N/P (essa tecnologia poderá ser alterada na 
ocasião da elaboração dos projetos executivos). O ideal seria ampliar essa unidade com a 
mesma tecnologia de tratamento já existente (no entanto essa definição deverá ser feita na 
etapa de elaboração dos projetos executivos). 

Para efeito de estimativa de investimento, será considerado, o valor de R$ R$ 450,00 
/ hab (conforme Sperling, 2018), resultando em um investimento de R$ 743.355 para uma 
ETE com capacidade de 8,5 l/s a ser implantada em 2023.  

 

REDE COLETORA E LIGAÇÕES DOMICILIARES 

Atualmente, há rede coletora disponível para a maioria da população. No entanto, 
para se manter o nível de atendimento, extensões de rede e novas ligações domiciliares 
serão necessárias, conforme estimativas da Tabela 48. 

A extensão da rede de água e, consequentemente, o seu incremento, foi calculada 
a partir da multiplicação da quantidade de ligações estimadas pelo valor de 11,83 m/ligação 
(número esse encontrado a partir dos dados do SNIS). 

As ligações de água e, consequentemente, o seu incremento, foram calculadas a 
partir da divisão da população atendida pelo coeficiente 3,08 hab./economia (número esse 
encontrado a partir de dados do IBGE).  

Tabela 48 - Rede coletora e ligações domiciliares - Sana. 

Ano 

Extensão 
da rede 
coletora 

de esgoto 
(m) 

Incremento 
rede de 

esgoto (m) 

Ligações 
ativas (ud) 

Incremento 
de ligações 

(ud) 

0 2020 8.492   718   

1 2021 8.658 166 732 14 

2 2022 8.835 177 747 15 

3 2023 9.012 177 762 15 

4 2024 9.178 166 776 14 

5 2025 9.344 166 790 14 

6 2026 9.521 177 805 15 

7 2027 9.710 189 821 16 

8 2028 9.970 260 843 22 

9 2029 10.242 272 866 23 

10 2030 10.514 272 889 23 

11 2031 10.787 272 912 23 

12 2032 11.059 272 935 23 

13 2033 11.342 283 959 24 

14 2034 11.638 295 984 25 
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Ano 

Extensão 
da rede 
coletora 

de esgoto 
(m) 

Incremento 
rede de 

esgoto (m) 

Ligações 
ativas (ud) 

Incremento 
de ligações 

(ud) 

15 2035 11.922 283 1.008 24 

16 2036 12.218 295 1.033 25 

17 2037 12.513 295 1.058 25 

18 2038 12.821 307 1.084 26 

19 2039 13.128 307 1.110 26 

20 2040 13.436 307 1.136 26 

Fonte: SERENCO. 

 

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO E LINHAS DE RECALQUE 

Poderá haver a necessidade de implantação de novas estações elevatórias nas 
áreas de expansão desse Distrito. Portanto, para a estimativa dos investimentos 
necessários em estações elevatórias de esgoto, foram utilizadas as seguintes premissas: 

➢ Utilização de bombas submersíveis; 

➢ Necessidade de desapropriação de terreno para sua instalação; 

➢ Instalação de grupo gerador; 

➢ Divididas em dois tipos: pequeno porte e médio porte;  

➢ Execução de uma estação elevatória a cada 10.000 metros de rede coletora; 

➢ 70% do total de estações elevatórias são de pequeno porte; 

➢ 30% do total de estações elevatórias são de médio porte; 

Com a utilização de todas estas premissas chegou-se aos seguintes valores por 
unidade de estação elevatória:  

➢ Pequeno porte = R$ 300.000,00; 

➢ Médio porte = R$ 550.000,00. 

 

Para a estimativa dos investimentos necessários para a execução das linhas de 
recalque foram utilizadas as seguintes premissas: 

➢ Execução de 1.000 metros de linhas de recalque para cada estação elevatória 
prevista; 

➢ Valor por metro igual ao valor por metro da rede de distribuição de água. 

➢  

Tabela 49 - Previsão de implantação de EEE - Sana. 

Ano 
EEE PP 

(ud) 

10 2030 1 

EEE PP = Estação elevatória de esgoto de pequeno porte 
Fonte: SERENCO. 
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5.6.9.4. Resumo dos investimentos previstos - Sana 

No mapa a seguir consta a concepção proposta do sistema de esgoto para Sana 
(concepção essa que poderá ser alterada na ocasião da elaboração dos projetos 
executivos), e na Tabela 50 consta o resumo dos investimentos.  
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Tabela 50 - Resumo dos investimentos previstos - Sana. 
  Investimentos (R$) 

Ano Tratamento EEE LR 
Rede 

coletora 
Ligações 

Projetos 
executivos 

Total 

1 2021   0 0 52.986 9.240 4.390 66.617 

2 2022   0 0 56.771 9.900 32.005 98.676 

3 2023 743.355 0 0 56.771 9.900 2.119 812.146 

4 2024   0 0 52.986 9.240 2.119 64.346 

5 2025   0 0 52.986 9.240 2.271 64.497 

6 2026   0 0 56.771 9.900 2.422 69.093 

7 2027   0 0 60.556 10.560 3.331 74.446 

8 2028   0 0 83.264 14.520 3.482 101.266 

9 2029   0 0 87.040 15.180 25.482 127.702 

10 2030   300.000 250.000 87.040 15.180 3.482 655.702 

11 2031   0 0 87.040 15.180 3.482 105.702 

12 2032   0 0 87.040 15.180 3.622 105.842 

13 2033   0 0 90.560 15.840 3.776 110.176 

14 2034   0 0 94.400 16.500 3.622 114.522 

15 2035   0 0 90.560 15.840 3.776 110.176 

16 2036   0 0 94.400 16.500 3.776 114.676 

17 2037   0 0 94.400 16.500 3.930 114.830 

18 2038   0 0 98.240 17.160 3.930 119.330 

19 2039   0 0 98.240 17.160 3.930 119.330 

20 2040   0 0 98.240 17.160   115.400 

Total 743.355 300.000 250.000 1.580.292 275.880 114.946 3.264.473 

EEE = estação elevatória de esgoto; LR = linha de recalque 
Fonte: SERENCO. 

 
 

5.6.10. Distrito Glicério - Cenário Possível e Desejável 

De acordo com a definição dos cenários apresentados anteriormente, o sistema 
coletivo de esgotamento sanitário deverá ser mantido e ampliado no Distrito de Glicério nos 
dois cenários considerados: Possível e Desejável. 

 

5.6.10.1. Metas de atendimento 

Conforme demonstrado no diagnóstico, grande parte da população do núcleo do 
Distrito já possui sistema de esgoto coletivo disponível. Desta forma, será proposta a 
manutenção do nível de atendimento, conforme apresentado na Tabela 51.  

Tabela 51 - Metas de atendimento para a população - Glicério. 

Ano 
População 

Glicério       
(hab.) 

% 
Atendimento 
SES (Coleta 

e 
Tratamento) 

População 
Urbana 

Atendida 
SES (hab.) 

0 2020 859 90% 773 

1 2021 879 90% 791 
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Ano 
População 

Glicério       
(hab.) 

% 
Atendimento 
SES (Coleta 

e 
Tratamento) 

População 
Urbana 

Atendida 
SES (hab.) 

2 2022 900 90% 810 

3 2023 921 90% 829 

4 2024 942 90% 848 

5 2025 963 90% 867 

6 2026 984 90% 886 

7 2027 1.007 90% 906 

8 2028 1.034 90% 931 

9 2029 1.062 90% 956 

10 2030 1.090 90% 981 

11 2031 1.119 90% 1.007 

12 2032 1.148 90% 1.033 

13 2033 1.177 90% 1.059 

14 2034 1.207 90% 1.086 

15 2035 1.237 90% 1.113 

16 2036 1.268 90% 1.141 

17 2037 1.299 90% 1.169 

18 2038 1.330 90% 1.197 

19 2039 1.362 90% 1.226 

20 2040 1.395 90% 1.256 

Fonte: SERENCO. 

 

Foi considerado como meta de atendimento 90% da população do núcleo do distrito, 
por meio de soluções coletivas de esgotamento sanitário. Esse valor foi adotado devido à 
dificuldade técnica em se atingir 100% da população, por se tratar de um sistema que 
funciona basicamente por gravidade, existência de pequenas bacias de esgotamento 
devido às características topográficas da região e ainda residências muito próximas de 
córregos ou com níveis abaixo do arruamento. Os 10% restantes deverão ser atendidos por 
soluções individuais. 

 

5.6.10.2. Vazões geradas 

A base para o estudo das vazões de esgoto geradas é a projeção populacional, 
detalhada anteriormente. A partir da população estimada foram utilizadas algumas 
premissas para este cálculo: 

➢ Coeficiente K1 = 1,2 - relativo aos dias de maior consumo, em geral em função das 
condições climáticas (dias quentes do ano); 

➢ Coeficiente K2 = 1,5 - relativo às horas de maior consumo dentro do dia, dado pela 
coincidência de uso intenso da água (banho e cozinha); 

➢ Vazão de infiltração = 0,10 l/s.km; 

➢ Coeficiente de retorno = 0,8; 
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➢ Per capita de água = 187 l/hab.dia; 

➢ Índice de perdas = considerado que 50% do índice de perdas total de água influencie 
no sistema de esgoto, isto é, considerou-se que 50% das atuais perdas são 
comerciais. 

 

As vazões foram calculadas através das seguintes fórmulas: 

➢ 𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎çã𝑜 (𝑄𝑖𝑛𝑓) = 𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 (𝑘𝑚) 𝑥 0,1 (𝑙/𝑠. 𝑘𝑚) 

➢ 𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑎 (𝑄𝑚) =
𝑃𝑜𝑝.𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑥 𝑐𝑜𝑛𝑠.  𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑥 𝑐𝑜𝑒𝑓.𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜

86400 𝑥 (1− 
í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠

2
)

  

➢ 𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑎 + 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎çã𝑜 (𝑄𝑀𝑖𝑛𝑓) = 𝑄𝑚 + 𝑄𝑖𝑛𝑓 

 

Tabela 52 - Vazões geradas calculadas - Glicério.  

Ano 

População 
Urbana 

Atendida 
SES (hab.) 

Vazão de 
Infiltração 

(L/s) 

Vazão 
média 

sanitária 
[L/s] 

Vazão 
média 

sanitária + 
infiltração 

[L/s] 

Dia > 
consumo 

(L/s) 

Hora > 
consumo 

(L/s) 

0 2020 773 0,30 1,78 2,08 2,44 3,51 

1 2021 791 0,30 1,83 2,13 2,49 3,59 

2 2022 810 0,31 1,81 2,12 2,48 3,57 

3 2023 829 0,32 1,79 2,11 2,47 3,55 

4 2024 848 0,33 1,80 2,13 2,49 3,57 

5 2025 867 0,33 1,81 2,14 2,50 3,59 

6 2026 886 0,34 1,84 2,18 2,54 3,64 

7 2027 906 0,35 1,87 2,22 2,59 3,71 

8 2028 931 0,36 1,91 2,26 2,65 3,79 

9 2029 956 0,37 1,95 2,31 2,70 3,87 

10 2030 981 0,38 1,99 2,36 2,76 3,95 

11 2031 1.007 0,39 2,04 2,43 2,83 4,06 

12 2032 1.033 0,40 2,09 2,49 2,91 4,16 

13 2033 1.059 0,41 2,15 2,55 2,98 4,27 

14 2034 1.086 0,42 2,20 2,62 3,06 4,38 

15 2035 1.113 0,43 2,25 2,68 3,13 4,49 

16 2036 1.141 0,44 2,31 2,75 3,21 4,60 

17 2037 1.169 0,45 2,37 2,82 3,29 4,71 

18 2038 1.197 0,46 2,42 2,88 3,37 4,82 

19 2039 1.226 0,47 2,48 2,95 3,45 4,94 

20 2040 1.256 0,48 2,54 3,02 3,53 5,06 

Fonte: SERENCO. 
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5.6.10.3. Ações necessárias 

UNIDADES DE TRATAMENTO 

Conforme demonstrado no diagnóstico, a ETE existente é composta 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.  

Comparando a capacidade da ETE existente com as vazões da Tabela 47, percebe-
se a atual unidade possui capacidade para atendimento da população até final de plano.  

 

REDE COLETORA E LIGAÇÕES DOMICILIARES 

Atualmente, há rede coletora disponível para a maioria da população. No entanto, 
para se manter o nível de atendimento, extensões de rede e novas ligações domiciliares 
serão necessárias, conforme estimativas da Tabela 53. 

A extensão da rede de água e, consequentemente, o seu incremento, foi calculada 
a partir da multiplicação da quantidade de ligações estimadas pelo valor de 11,83 m/ligação 
(número esse encontrado a partir dos dados do SNIS). 

As ligações de água e, consequentemente, o seu incremento, foram calculadas a 
partir da divisão da população atendida pelo coeficiente 3,08 hab./economia (número esse 
encontrado a partir de dados do IBGE).  

Tabela 53 - Rede coletora e ligações domiciliares - Glicério. 

Ano 

Extensão 
da rede 
coletora 

de esgoto 
(m) 

Incremento 
rede de 

esgoto (m) 

Ligações 
ativas (ud) 

Incremento 
de ligações 

(ud) 

0 2020 2.969   251   

1 2021 3.028 59 256 5 

2 2022 3.099 71 262 6 

3 2023 3.182 83 269 7 

4 2024 3.253 71 275 6 

5 2025 3.323 71 281 6 

6 2026 3.394 71 287 6 

7 2027 3.477 83 294 7 

8 2028 3.572 95 302 8 

9 2029 3.666 94 310 8 

10 2030 3.761 94 318 8 

11 2031 3.856 94 326 8 

12 2032 3.962 106 335 9 

13 2033 4.057 94 343 8 

14 2034 4.163 106 352 9 

15 2035 4.270 106 361 9 

16 2036 4.376 106 370 9 

17 2037 4.483 106 379 9 

18 2038 4.589 106 388 9 
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Ano 

Extensão 
da rede 
coletora 

de esgoto 
(m) 

Incremento 
rede de 

esgoto (m) 

Ligações 
ativas (ud) 

Incremento 
de ligações 

(ud) 

19 2039 4.695 106 397 9 

20 2040 4.814 118 407 10 

Fonte: SERENCO. 

 

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO E LINHAS DE RECALQUE 

Poderá haver a necessidade de implantação de novas estações elevatórias nas 
áreas de expansão desse Distrito. Portanto, para a estimativa dos investimentos 
necessários em estações elevatórias de esgoto, foram utilizadas as seguintes premissas: 

➢ Utilização de bombas submersíveis; 

➢ Necessidade de desapropriação de terreno para sua instalação; 

➢ Instalação de grupo gerador; 

➢ Divididas em dois tipos: pequeno porte e médio porte;  

➢ Execução de uma estação elevatória a cada 10.000 metros de rede coletora; 

➢ 70% do total de estações elevatórias são de pequeno porte; 

➢ 30% do total de estações elevatórias são de médio porte; 

 

Com a utilização de todas estas premissas chegou-se aos seguintes valores por 
unidade de estação elevatória:  

➢ Pequeno porte = R$ 300.000,00; 

➢ Médio porte = R$ 550.000,00. 

 

Para a estimativa dos investimentos necessários para a execução das linhas de 
recalque foram utilizadas as seguintes premissas: 

➢ Execução de 1.000 metros de linhas de recalque para cada estação elevatória 
prevista; 

➢ Valor por metro igual ao valor por metro da rede de distribuição de água. 

Tabela 54 - Previsão de implantação de EEE - Glicério. 

Ano 
EEE PP 

(ud) 

12 2032 1 

EEE PP = Estação elevatória de esgoto de pequeno porte 
Fonte: SERENCO. 
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5.6.10.4. Resumo dos investimentos previstos - Glicério 

No mapa a seguir consta a concepção proposta do sistema de esgoto para Glicério 
(concepção essa que poderá ser alterada na ocasião da elaboração dos projetos 
executivos), e na Tabela 55 consta o resumo dos investimentos.  
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Tabela 55 - Resumo dos investimentos previstos - Glicério. 
  Investimentos (R$) 

Ano Tratamento EEE LR 
Rede 

coletora 
Ligações 

Projetos 
executivos 

Total 

1 2021   0 0 18.924 3.300 1.665 23.889 

2 2022   0 0 22.708 3.960 1.060 27.728 

3 2023   0 0 26.493 4.620 908 32.022 

4 2024   0 0 22.708 3.960 908 27.577 

5 2025   0 0 22.708 3.960 908 27.577 

6 2026   0 0 22.708 3.960 1.060 27.728 

7 2027   0 0 26.493 4.620 1.211 32.324 

8 2028   0 0 30.278 5.280 1.203 36.761 

9 2029   0 0 30.080 5.280 1.203 36.563 

10 2030   0 0 30.080 5.280 1.203 36.563 

11 2031   0 0 30.080 5.280 23.357 58.717 

12 2032   300.000 250.000 33.920 5.940 1.203 591.063 

13 2033   0 0 30.080 5.280 1.357 36.717 

14 2034   0 0 33.920 5.940 1.357 41.217 

15 2035   0 0 33.920 5.940 1.357 41.217 

16 2036   0 0 33.920 5.940 1.357 41.217 

17 2037   0 0 33.920 5.940 1.357 41.217 

18 2038   0 0 33.920 5.940 1.357 41.217 

19 2039   0 0 33.920 5.940 1.510 41.370 

20 2040   0 0 37.760 6.600   44.360 

Total 0 300.000 250.000 588.542 102.960 45.542 1.287.043 

EEE = estação elevatória de esgoto; LR = linha de recalque 
Fonte: SERENCO. 

 
 

5.6.11. Demais Distritos / localidades 

Os demais Distritos e localidades de Macaé que não foram descritos anteriormente, 
possuem menor adensamento populacional, resultando em grandes investimentos para a 
implantação de um sistema coletivo. 

Desta forma, o presente PMSB propõe que os imóveis nesses locais continuem a 
usar ou instalem o sistema individual de tratamento. A seguir serão listadas algumas opções 
de sistemas individuais: 

➢ Fossa séptica seguida de filtro ou sumidouro, conforme o PLANSAB 
preconiza como atendimento adequado; 

➢ Tratamento de efluentes por meio de wetlands (filtros plantados com 
macrófitas). Segundo os autores Philippi e Sezerino (2004), esse sistema de 
tratamento por wetland é composto por filtros plantados com macrófitas que 
dispõem de um material de recheio (brita, areia ou cascalho) onde são 
plantadas as raízes, sendo o local da percolação do efluente. A depuração da 
matéria orgânica, transformação da série nitrogenada e a retenção do fósforo 
ocorrem por processos físicos (filtração e sedimentação), químicos (adsorção, 
complexação e troca iônica) e biológicos (degradação microbiológica aeróbia 
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e anaeróbia, retirada de nutrientes pelas macrófitas), desenvolvendo tanto no 
material filtrante como na zona das raízes (rizosfera). 

O de fluxo horizontal apresenta como principais vantagens: remoção de 
sólidos suspensos e bactérias, remoção de DBO e desnitrificação. A 
desvantagem é que a nitrificação é baixa devido à capacidade limitada de 
transferência de oxigênio. 

O de fluxo vertical apresenta como principais vantagens: nitrificação devido à 
capacidade de transferência de oxigênio, permitindo também boa remoção de 
DBO e DQO. A desvantagem seria a baixa remoção dos sólidos suspensos. 

 

  
Figura 9 - Relatório Fotográfico (Wetland da localidade Nova Rússia - Blumenau).  

Fonte: SERENCO. 

 

Além das opções descritas anteriormente, existem ainda diversas outras 
possibilidades para o tratamento de esgotos em comunidades isoladas. A Tabela 56 contém 
as principais caracter[isticas de 15 diferentes tecnologias para esse tratamento. 
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Tabela 56 - Principais características - tecnologias tratamento de esgoto em comunidades isoladas. 

 
Fonte: Tonetti, 2018. 



   

 

 

 
PRODUTO 4 - TOMO II - ESGOTO  

 Página: 137 

 

Quanto à Fossa Séptica Biodigestora, ela foi desenvolvida pelo médico-veterinário 
Antônio Pereira de Novaes e segue os princípios dos biodigestores asiáticos e das câmaras 
de fermentação de ruminantes, como os bovinos. 

Assim como no estômago do animal, a tecnologia também é composta de vários 
tanques de fermentação, onde o esgoto doméstico − fezes e urina − passa pelo tratamento 
anaeróbio (sem oxigênio), tornando-o apto para uso como fertilizante agrícola a ser aplicado 
no solo. 

A montagem de um conjunto básico da tecnologia, projetado para uma residência 
com cinco moradores, é feita com três caixas d’água de mil litros (fibrocimento, fibra de 
vidro, alvenaria ou outro material que não deforme), tubos, conexões, válvulas e registros. 
A tubulação do vaso sanitário é desviada para a Fossa Séptica Biodigestora, sendo que 
este processo é destinado apenas ao tratamento de esgoto proveniente dos vasos 
sanitários, possuindo como inconveniente que deve haver um sistema de tratamento 
auxiliar para tratamento do restante do esgoto doméstico gerado. A manutenção deste 
processo corresponde à colocação de esterco bovino fresco uma vez por mês.  

As caixas devem ficar semienterradas no solo para que o sistema tenha um 
isolamento térmico e, assim, não ocorram grandes variações de temperatura. A quantidade 
de caixas deve aumentar proporcionalmente ao número de pessoas na família, sendo que 
as formas de cálculo e de construção estão disponíveis na internet, por exemplo no site da 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). 

A implantação dessas soluções individuais de tratamento é de responsabilidade de 
cada imóvel, não havendo responsabilidade legal do Poder Público para a sua 
implementação. No entanto, devido à importância da implantação dessas soluções, 
recomenda-se que haja engajamento do Poder Público para ajuda financeira às famílias 
carentes e também que participe com assistência técnica quanto à escolha da solução 
individual, dimensionamento e correta execução, já que poucos tem conhecimento sobre 
esses aspectos. 

Além disso, o Poder Público deve incentivar e fiscalizar a existência de soluções 
individuais de tratamento onde não há sistema coletivo de esgotamento sanitário. 

 

5.6.12. Propostas Adicionais 

5.6.12.1. Projetos executivos 

Para que as intervenções anteriormente previstas no sistema de esgoto sejam 
executadas, deverão ser elaborados projetos executivos. O valor estimado para estes 
projetos é de 4% em relação aos valores de investimentos, considerando seu desembolso 
no ano anterior à sua implantação. Foram considerados os seguintes itens com esta 
necessidade de elaboração de projetos: 

➢ Execução de rede coletora; 

➢ Ampliação ou reforma de Estação de Tratamento de Esgoto; 

➢ Elevatórias de Esgoto; 

➢ Linhas de recalque. 
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5.6.12.2. Fiscalização da água pluvial conectada na rede de esgoto 

A população pode, eventualmente, conectar erroneamente o sistema de água pluvial 
na rede coletora de esgoto, onde existe implantado o sistema de esgoto separador.  

O principal problema causado por essa ação é a sobrecarga das tubulações, 
unidades de tratamento e possível retorno de esgoto nas residências. 

A SEMASA não possui um programa de fiscalização e vistorias rotineiras para os 
distritos e localidades, assim como não foram fornecidas informações sobre a sua 
existência na Sede.   

Desta forma, propõe-se: 

➢ Montar equipe que realize vistorias frequentes nos imóveis de forma a coibir erros 
e restaurar a correta utilização do sistema de esgoto; 

➢ Retirada das conexões irregulares de água pluvial na rede coletora de esgoto. 

 

5.6.12.3. Cobrança pelos serviços - distritos e localidades 

Atualmente, não há cobrança pelos serviços de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário nos distritos e localidades. Conforme propostas descritas 
anteriormente, para alguns dos distritos e localidades existe a previsão de implantação de 
sistema coletivo. 

Conforme demonstrado no Tomo II, a proposta apresentada no presente PMSB é a 
instalação de hidrômetros após a realização dos investimentos previstos em tratamento, 
garantindo a potabilidade da água. 

Portanto, após a instalação dos hidrômetros, será iniciada a cobrança pelos serviços 
de abastecimento de água, proporcionalmente ao consumo medido nos hidrômetros. 
Quanto ao sistema de esgoto, após a sua efetiva implantação e a disponibilidade dos 
moradores conectarem-se à rede, será iniciada a cobrança pelos serviços de esgoto, 
também proporcional ao consumo de água. Deve-se ressaltar que a cobrança quanto ao 
sistema de esgoto somente poderá ser iniciada após a efetiva implantação do sistema, que 
compreende desde as ligações domiciliares até o efetivo tratamento do esgoto coletado.  

 

5.6.12.4. Resumo dos investimentos totais previstos para os sistemas coletivos de 
esgotamento sanitário - distritos e localidades 

Na Tabela 57 e na Tabela 58 consta o resumo dos investimentos totais previstos 
para os sistemas coletivos de esgotamento sanitário dos distritos e localidades, para os 
cenários possível e desejável. 
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Tabela 57 - Resumo dos investimentos totais previstos para os sistemas coletivos de esgoto para os distritos e localidades - Cenário Possível. 

Ano Sana Frade Glicério Trapiche 
Córrego 
do Ouro 

Total 
Cenário 
Possível 

1 2021 66.617 0 23.889 0 0 90.506 

2 2022 98.676 0 27.728 0 0 126.404 

3 2023 812.146 0 32.022 0 268.919 1.113.086 

4 2024 64.346 0 27.577 0 7.252.661 7.344.583 

5 2025 64.497 0 27.577 0 3.989.778 4.081.852 

6 2026 69.093 0 27.728 162.602 3.455.085 3.714.508 

7 2027 74.446 0 32.324 4.356.783 216.775 4.680.329 

8 2028 101.266 0 36.761 1.669.798 239.139 2.046.964 

9 2029 127.702 0 36.563 91.741 243.466 499.472 

10 2030 655.702 160.574 36.563 91.741 247.966 1.192.546 

11 2031 105.702 4.315.806 58.717 91.894 248.274 4.820.392 

12 2032 105.842 1.722.927 591.063 96.394 257.274 2.773.501 

13 2033 110.176 87.241 36.717 96.394 257.427 587.955 

14 2034 114.522 91.741 41.217 96.394 261.927 605.802 

15 2035 110.176 91.741 41.217 96.548 262.222 601.903 

16 2036 114.676 91.741 41.217 100.894 270.902 619.430 

17 2037 114.830 91.894 41.217 96.702 270.902 615.544 

18 2038 119.330 96.394 41.217 105.548 271.209 633.698 

19 2039 119.330 96.394 41.370 101.202 280.362 638.658 

20 2040 115.400 93.220 44.360 102.220 275.480 630.680 

Total 3.264.473 6.939.673 1.287.043 7.356.855 18.569.766 37.417.811 

Fonte: SERENCO. 
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Tabela 58 - Resumo dos investimentos totais previstos para os sistemas coletivos de esgoto para os distritos e localidades - Cenário Desejável. 

Ano Sana Frade Glicério Óleo Trapiche 
Córrego 
do Ouro 

Bicuda 
Grande 

Bicuda 
Pequena 

Areia 
Branca 

Total 
Cenário 

Desejável 

1 2021 66.617 0 23.889 0 0 0 0 0 0 90.506 

2 2022 98.676 0 27.728 0 0 0 0 0 0 126.404 

3 2023 812.146 0 32.022 0 0 268.919 0 0 0 1.113.086 

4 2024 64.346 0 27.577 0 0 7.252.661 0 0 0 7.344.583 

5 2025 64.497 0 27.577 0 0 3.989.778 0 0 0 4.081.852 

6 2026 69.093 0 27.728 0 162.602 3.455.085 0 0 0 3.714.508 

7 2027 74.446 0 32.324 0 4.356.783 216.775 0 0 0 4.680.329 

8 2028 101.266 0 36.761 87.414 1.669.798 239.139 0 0 0 2.134.378 

9 2029 127.702 0 36.563 2.365.660 91.741 243.466 0 0 0 2.865.132 

10 2030 655.702 160.574 36.563 1.032.685 91.741 247.966 0 0 0 2.225.230 

11 2031 105.702 4.315.806 58.717 54.845 91.894 248.274 0 0 0 4.875.237 

12 2032 105.842 1.722.927 591.063 54.845 96.394 257.274 0 66.611 0 2.894.956 

13 2033 110.176 87.241 36.717 54.998 96.394 257.427 60.098 1.801.980 0 2.505.032 

14 2034 114.522 91.741 41.217 59.345 96.394 261.927 1.620.025 22.935 58.323 2.366.430 

15 2035 110.176 91.741 41.217 54.998 96.548 262.222 22.782 22.935 1.570.872 2.273.490 

16 2036 114.676 91.741 41.217 59.498 100.894 270.902 18.282 22.935 18.282 738.426 

17 2037 114.830 91.894 41.217 59.498 96.702 270.902 18.435 22.935 18.282 734.694 

18 2038 119.330 96.394 41.217 59.498 105.548 271.209 22.782 22.935 18.435 757.348 

19 2039 119.330 96.394 41.370 59.652 101.202 280.362 18.282 23.076 22.782 762.450 

20 2040 115.400 93.220 44.360 62.040 102.220 275.480 17.680 26.360 17.680 754.440 

Total 3.264.473 6.939.673 1.287.043 4.064.978 7.356.855 18.569.766 1.798.365 2.032.703 1.724.654 47.038.511 

Fonte: SERENCO. 
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5.7. ESTUDO DA SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA 

É objeto deste tópico a apresentação dos resultados do estudo de viabilidade técnica 
e econômica, visando comprovar a viabilidade técnica e econômico-financeira da prestação 
dos serviços públicos de esgotamento sanitário de Macaé.  

Esta análise envolve a operação, acompanhada de investimentos em obras e 
intervenções para universalização dos serviços de esgotamento sanitário. A viabilidade 
econômico-financeira proporciona elementos de análise referentes à: 

➢ Adequação das tarifas à necessidade do projeto; 

➢ Verificação da adequabilidade dos valores cobrados em relação a: 

• Custos de Implantação; 

• Despesas Operacionais; 

• Projeção de Receitas. 

➢ Avaliação da consistência da programação econômico-financeira e sua 
compatibilização com os serviços a serem prestados; 

➢ Fornecimento de subsídios e parâmetros para futuras reavaliações que venham 
ser necessárias nos valores tarifários. 

 

5.7.1. Metodologia 

O primeiro passo para a realização da análise econômica é a montagem do fluxo de 
caixa, isto é, a definição do fluxo de entradas e saídas de recursos durante o ciclo de vida 
do projeto. Será utilizada como data-base dezembro de 2018, devido ao projeto de 
desestatização da CEDAE utilizar essa data para os seus estudos. 

O fluxo de caixa é um procedimento estruturado para se avaliar a viabilidade de 
investimentos. Mas para que este procedimento se reporte a conclusões válidas, é 
necessário que sua projeção seja realizada com o máximo de exatidão possível. 

A representação do fluxo de caixa pode ser feita pelo seu diagrama, que demonstra 
as receitas ou entradas de caixa indicadas por setas para cima, e as despesas ou saídas 
de caixa indicadas por setas para baixo, ocorrendo em instantes diferentes de tempo 
representado na escala horizontal, como mostra a Figura 10. 

 
Figura 10 - Diagrama de fluxo de caixa. 

Fonte: SERENCO. 
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A projeção do fluxo de caixa torna-se necessária para a análise da viabilidade 
econômica e financeira de um projeto, visto que é através desta projeção que se calcula o 
Valor Presente Líquido (VPL) e a Taxa Interna de Retorno (TIR), métodos de avaliação que 
serão abordados a seguir. 

O VPL é a soma das entradas de caixa menos o custo do investimento inicial, 
atualizados a uma taxa de atratividade, escolhida pelo investidor, no momento inicial do 
investimento, ou seja, quando ocorre o primeiro desembolso. 

Se o VPL for superior a zero, o investimento é economicamente viável e pode ser 
efetuado, pois os benefícios gerados por ele são superiores às saídas líquidas de caixa, 
proporcionando o retorno desejado pelo investidor. 

Quando se tem o VPL inferior a zero, o investimento não é economicamente viável, 
pois o seu benefício é inferior ao custo do investimento. Já quando o VPL é igual a zero, 
significa que os fluxos de caixa do investimento são apenas suficientes para restituir o 
capital investido. 

A TIR pode ser entendida como a taxa de rentabilidade do investimento e 
corresponde a uma taxa de desconto que iguala o valor atual das entradas líquidas de caixa 
ao valor atual dos desembolsos relativos ao investimento líquido. 

A TIR é a taxa de desconto que anula o VPL do projeto, ou seja, somando-se os 
saldos negativos e positivos durante toda a vida útil do projeto e na atualização desses 
saldos se utiliza a TIR, de forma que essa soma seja nula. 

Assim o investimento é tanto mais atraente quanto maior for a sua TIR. A TIR serve 
para comparar um projeto, ou diferentes projetos, com a rentabilidade geral possível na 
economia (custo de oportunidade do capital).   

Quando o projeto apresenta a TIR maior que a Taxa Mínima de Atratividade (TMA), 
é economicamente viável e interessante ao investidor, pois o retorno de sua aplicação é 
ainda maior do que lhe parece como o mínimo aceitável. 

A TMA é utilizada como taxa de desconto. Se esta for igual à taxa de retorno 
esperada pelo investidor, e o VPL > 0 (zero), significa que a sua expectativa de retorno foi 
superada e que os investidores estarão aguardando um lucro adicional a qualquer 
investimento que tenha valor presente igual ao VPL. 

A análise da viabilidade econômico-financeira do projeto será baseada na TIR do 
fluxo de caixa livre do projeto, sendo esta uma metodologia amplamente disseminada e 
destina-se à avaliação de qualquer projeto ou empresa que apresente continuidade das 
suas atividades, como é o caso do presente projeto.  

Cada um dos indicadores acima descritos resulta em informações diferentes, que 
podem ser utilizados de maneira complementar.  

O VPL é um método que fornece uma boa noção do montante que será obtido com 
o projeto, isto é, o valor que será captado, porém, ele não permite uma comparação 
imediata com outros investimentos. Esse aspecto é a grande vantagem da informação 
obtida na TIR, que fornece um valor facilmente comparável.  

Mas existem projetos que retornam um bom montante (VPL altamente positivo) e 
rentáveis (TIR acima da taxa de atratividade), mas cujo período de retorno de investimento 
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é demasiadamente longo, significando que a empresa terá de amargar um bom período de 
prejuízo até a obtenção do lucro. 

É importante salientar que, como é de conhecimento do mercado, toda avaliação 
econômico-financeira baseada na metodologia de fluxo de caixa descontado, ao se basear 
em premissas que refletem uma expectativa sobre acontecimentos futuros relativos a 
receitas, custos e demais premissas adotadas, envolve um significativo grau de 
subjetividade, de modo que não existem garantias de que os resultados apresentados neste 
capítulo virão efetivamente a se verificar. As premissas relacionadas à geração de receitas, 
custos operacionais, investimentos e ônus do projeto para a elaboração do fluxo de caixa 
serão apresentadas na sequência.  

Deve-se ressaltar que as definições anteriores podem ser utilizadas para qualquer 
projeto a ser estudado, inclusive no caso do presente PMSB, referente aos sistemas de 
abastecimento de água de Macaé. Mesmo sendo sistemas essenciais à população e sob 
responsabilidade do Poder Público, devem ser estudadas suas necessidades futuras e a 
sua viabilidade técnica e econômico-financeira. 

 

5.7.2. Sede 

Conforme demonstrado com detalhes no diagnóstico, o sistema de esgotamento 
sanitário de parte da Sede de Macaé é operado pela empresa BRK Ambiental, através de 
um contrato de PPP (sendo assinados 3 Termos Aditivos posteriormente e está em 
elaboração o 4º) na modalidade de Concessão Patrocinada.  

A viabilidade técnica e econômico-financeira é um pré-requisito para a existência de 
um contrato de PPP. Por este motivo, no presente PMSB, não será feita a essa viabilidade, 
já que o contrato tem que possuí-la e, caso ela não seja mantida, existem mecanismos 
especificados no próprio contrato para a sua adequação. 

 

5.7.3. Distritos e localidades 

5.7.3.1. Dados dos sistemas 

Para o estudo da sustentabilidade em questão foram utilizados os dados já 
demonstrados anteriormente, tais como: Projeção populacional, consumo per capita, índice 
de perdas, metas de atendimento da população, extensão de rede, investimentos, etc. 

Também foram calculadas as vazões que serviram de base para as necessidades e 
o cronograma de investimentos já apresentados anteriormente. 

 

5.7.3.2. Custos operacionais do sistema de esgotamento sanitário  

Além dos investimentos listados anteriormente, os sistemas também necessitam de 
recursos para a operação, sendo que estes serão estimados a seguir como condição para 
análise da viabilidade econômico-financeira da prestação dos serviços. 
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Recursos humanos (funcionários próprios e serviços de terceiros) 

Um dos indicadores divulgados pelo SNIS diz respeito ao índice de produtividade 
(indicador IN102), que relaciona o pessoal total (próprios + terceiros) e a quantidade de 
ligações totais (água + esgoto). A Tabela 59 demonstra os valores nacionais e regionais do 
indicador IN102 divulgados pelo SNIS.  

Tabela 59 - Índice de produtividade de pessoal total (IN102) para o ano de 2018. 

Região 

Abrangência 

Regional Microrregional 
Local - direito 

público 

Local - 
direito 
privado 

Local - 
empresa 
privada 

Norte 208,7 191,6 176,5  342,9 

Nordeste 364,4  250,9 269,0 195,6 

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  290,6 

 Fonte: SNIS, 2018. 

 

Conforme já demonstrado no diagnóstico, existem 4 funcionários terceirizados 
responsáveis pela operação do sistema de esgoto. Além desses, existe ainda um 
funcionário administrativo (compartilhado com o sistema de água). 

Para o cálculo das despesas com recursos humanos, primeiramente foi levantado, 
ano a ano, o número de ligações ativas de esgoto. A partir destes números, utilizando-se o 
índice de produtividade médio brasileiro referente à abrangência local (direito público), 
encontrou-se o número de funcionários totais (próprios + terceirizados) necessários para a 
operação dos serviços. 

Será utilizada a premissa que 75% destes funcionários totais serão próprios, 
restando 25% terceirizados, conforme premissa utilizada para o sistema de água. A Tabela 
60 representa os gastos anuais com funcionários próprios e terceirizados ao longo do 
período de estudo.  

Para o cálculo dos custos foi considerada a despesa média anual por empregado 
conforme premissas utilizadas para o sistema de água dos distritos e localidades.   

Deve-se ressaltar que os serviços de terceiros se referem ao valor anual das 
despesas realizadas com serviços executados por terceiros, levando-se em consideração 
somente despesas com mão-de-obra, não incluindo as despesas com energia elétrica e 
com aluguel de veículos, máquinas e equipamentos (sendo estas últimas consideradas no 
item outras despesas de exploração). 

Foi incluída também uma verba para treinamento dos colaboradores da SEMASA, 
tanto os responsáveis pelo tratamento de esgoto como os demais, nos distritos e 
localidades, para que possam realizar suas funções de maneira satisfatória, utilizar 
corretamente os equipamentos existentes, assim como efetuar o devido tratamento do 
esgoto.   
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Tabela 60 - Projeção de custos com recursos humanos - distritos e localidades (cenário desejável).  

Ano 
Nº 

funcionários 
totais 

Nº 
funcionários 

próprios 

Gasto anual 
com 

funcionários 
próprios (R$) 

Gasto anual 
com serviços 
de terceiros 

(R$) 

Gasto anual 
com 

treinamento 
(R$) 

1 2021 4 3 354.000,00 118.000,00 7.080,00 

2 2022 4 3 354.000,00 118.000,00 7.080,00 

3 2023 4 3 354.000,00 118.000,00 7.080,00 

4 2024 6 4 472.000,00 236.000,00 9.440,00 

5 2025 9 7 826.000,00 236.000,00 16.520,00 

6 2026 12 9 1.062.000,00 354.000,00 21.240,00 

7 2027 13 10 1.180.000,00 354.000,00 23.600,00 

8 2028 15 12 1.416.000,00 354.000,00 28.320,00 

9 2029 16 12 1.416.000,00 472.000,00 28.320,00 

10 2030 18 14 1.652.000,00 472.000,00 33.040,00 

11 2031 20 16 1.888.000,00 472.000,00 37.760,00 

12 2032 22 17 2.006.000,00 590.000,00 40.120,00 

13 2033 23 18 2.124.000,00 590.000,00 42.480,00 

14 2034 25 20 2.360.000,00 590.000,00 47.200,00 

15 2035 26 20 2.360.000,00 708.000,00 47.200,00 

16 2036 27 21 2.478.000,00 708.000,00 49.560,00 

17 2037 27 21 2.478.000,00 708.000,00 49.560,00 

18 2038 28 22 2.596.000,00 708.000,00 51.920,00 

19 2039 29 23 2.714.000,00 708.000,00 54.280,00 

20 2040 29 23 2.714.000,00 708.000,00 54.280,00 
   Total 32.804.000,00 9.322.000,00 656.080,00 

Fonte: SERENCO. 

Tabela 61 - Projeção de custos com recursos humanos - distritos e localidades (cenário possível).  

Ano 
Nº 

funcionários 
totais 

Nº 
funcionários 

próprios 

Gasto anual 
com 

funcionários 
próprios (R$) 

Gasto anual 
com serviços 
de terceiros 

(R$) 

Gasto anual 
com 

treinamento 
(R$) 

1 2021 4 3 354.000,00 118.000,00 7.080,00 

2 2022 4 3 354.000,00 118.000,00 7.080,00 

3 2023 4 3 354.000,00 118.000,00 7.080,00 

4 2024 6 4 472.000,00 236.000,00 9.440,00 

5 2025 9 7 826.000,00 236.000,00 16.520,00 

6 2026 12 9 1.062.000,00 354.000,00 21.240,00 

7 2027 13 10 1.180.000,00 354.000,00 23.600,00 

8 2028 15 12 1.416.000,00 354.000,00 28.320,00 

9 2029 16 12 1.416.000,00 472.000,00 28.320,00 

10 2030 16 12 1.416.000,00 472.000,00 28.320,00 

11 2031 18 14 1.652.000,00 472.000,00 33.040,00 

12 2032 20 16 1.888.000,00 472.000,00 37.760,00 

13 2033 20 16 1.888.000,00 472.000,00 37.760,00 

14 2034 21 16 1.888.000,00 590.000,00 37.760,00 

15 2035 22 17 2.006.000,00 590.000,00 40.120,00 

16 2036 22 17 2.006.000,00 590.000,00 40.120,00 

17 2037 23 18 2.124.000,00 590.000,00 42.480,00 
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Ano 
Nº 

funcionários 
totais 

Nº 
funcionários 

próprios 

Gasto anual 
com 

funcionários 
próprios (R$) 

Gasto anual 
com serviços 
de terceiros 

(R$) 

Gasto anual 
com 

treinamento 
(R$) 

18 2038 23 18 2.124.000,00 590.000,00 42.480,00 

19 2039 24 19 2.242.000,00 590.000,00 44.840,00 

20 2040 24 19 2.242.000,00 590.000,00 44.840,00 
   Total 28.910.000,00 8.378.000,00 578.200,00 

Fonte: SERENCO. 

 

Energia elétrica  

Referem-se ao valor anual das despesas realizadas com energia elétrica no sistema 
de esgotamento sanitário, incluindo todas as unidades do prestador de serviço - 
operacionais e administrativas. 

Para o cálculo de despesas com energia elétrica, através de todas as informações 
já disponibilizadas anteriormente, foi possível calcular o volume de água produzido.  

A partir desse volume, foram utilizados os valores divulgados pelo SNIS para as 
despesas com energia elétrica. 

Tabela 62 - Projeção de custos com energia elétrica - Distritos e localidades (cenário desejável). 

Ano 

Esgoto 

Volume 
captado e 

tratado (1000 
m³/ano) 

kwh/ano  
Custo 

anual (R$) 

1 2021 259 207.079 72.478 

2 2022 257 205.579 71.953 

3 2023 255 204.241 71.484 

4 2024 401 320.690 112.241 

5 2025 549 439.254 153.739 

6 2026 707 565.563 197.947 

7 2027 805 643.627 225.269 

8 2028 909 726.959 254.436 

9 2029 980 784.250 274.488 

10 2030 1.054 843.488 295.221 

11 2031 1.168 934.543 327.090 

12 2032 1.287 1.029.549 360.342 

13 2033 1.368 1.094.593 383.107 

14 2034 1.445 1.155.620 404.467 

15 2035 1.520 1.216.345 425.721 

16 2036 1.558 1.246.347 436.221 

17 2037 1.596 1.276.549 446.792 

18 2038 1.634 1.307.407 457.592 

19 2039 1.673 1.338.570 468.499 

20 2040 1.713 1.370.082 479.529 

Total 5.918.617 

Fonte: SERENCO. 
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Tabela 63 - Projeção de custos com energia elétrica - Distritos e localidades (cenário possível). 

Ano 

Esgoto 

Volume 
captado e 

tratado (1000 
m³/ano) 

kwh/ano  
Custo 

anual (R$) 

1 2021 259 207.079 72.478 

2 2022 257 205.579 71.953 

3 2023 255 204.241 71.484 

4 2024 401 320.690 112.241 

5 2025 549 439.254 153.739 

6 2026 707 565.563 197.947 

7 2027 805 643.627 225.269 

8 2028 909 726.959 254.436 

9 2029 928 742.788 259.976 

10 2030 948 758.774 265.571 

11 2031 1.059 847.586 296.655 

12 2032 1.175 940.349 329.122 

13 2033 1.206 964.447 337.556 

14 2034 1.236 988.939 346.129 

15 2035 1.267 1.013.586 354.755 

16 2036 1.298 1.038.766 363.568 

17 2037 1.330 1.064.055 372.419 

18 2038 1.362 1.089.876 381.457 

19 2039 1.395 1.116.003 390.601 

20 2040 1.428 1.142.404 399.841 

Total 5.257.198 

Fonte: SERENCO. 

 

Produtos químicos  

Referem-se ao valor anual das despesas realizadas com aquisição de produtos 
químicos necessários e destinados ao sistema de esgotamento sanitário. 

Para o cálculo de despesas com produtos químicos, foram considerados os valores 
gastos e divulgados pelo SNIS, além de ter sido feita uma verificação através da 
necessidade esperada desses produtos considerando os volumes tratados.  

Tabela 64 - Projeção de custos com produtos químicos - Distritos e localidades (cenário desejável). 

Ano 

Esgoto 

Vazão 
tratada em 

ETEs 
(m³/ano) 

Gasto anual 
com 

coagulante 
(R$) 

Gasto anual 
total (R$) 

1 2021 258.849 17.976 17.975,63 

2 2022 256.973 17.845 17.845,37 

3 2023 255.301 17.729 17.729,24 

4 2024 400.862 27.838 27.837,64 

5 2025 549.067 38.130 38.129,69 

6 2026 706.954 49.094 49.094,04 



   

 

 

 
PRODUTO 4 - TOMO II - ESGOTO  

 Página: 148 

 

Ano 

Esgoto 

Vazão 
tratada em 

ETEs 
(m³/ano) 

Gasto anual 
com 

coagulante 
(R$) 

Gasto anual 
total (R$) 

7 2027 804.533 55.870 55.870,36 

8 2028 908.699 63.104 63.104,11 

9 2029 980.313 68.077 68.077,29 

10 2030 1.054.359 73.219 73.219,41 

11 2031 1.168.179 81.124 81.123,52 

12 2032 1.286.937 89.371 89.370,61 

13 2033 1.368.241 95.017 95.016,72 

14 2034 1.444.525 100.314 100.314,26 

15 2035 1.520.431 105.585 105.585,46 

16 2036 1.557.934 108.190 108.189,84 

17 2037 1.595.687 110.812 110.811,58 

18 2038 1.634.259 113.490 113.490,17 

19 2039 1.673.212 116.195 116.195,31 

20 2040 1.712.603 118.931 118.930,77 
   Total 1.467.911,01 

Fonte: SERENCO. 

Tabela 65 - Projeção de custos com produtos químicos - Distritos e localidades (cenário possível). 

Ano 

Esgoto 

Vazão 
tratada em 

ETEs 
(m³/ano) 

Gasto anual 
com 

coagulante 
(R$) 

Gasto anual 
total (R$) 

1 2021 258.849 17.976 17.975,63 

2 2022 256.973 17.845 17.845,37 

3 2023 255.301 17.729 17.729,24 

4 2024 400.862 27.838 27.837,64 

5 2025 549.067 38.130 38.129,69 

6 2026 706.954 49.094 49.094,04 

7 2027 804.533 55.870 55.870,36 

8 2028 908.699 63.104 63.104,11 

9 2029 928.485 64.478 64.478,14 

10 2030 948.467 65.866 65.865,78 

11 2031 1.059.482 73.575 73.575,16 

12 2032 1.175.436 81.628 81.627,52 

13 2033 1.205.558 83.719 83.719,32 

14 2034 1.236.174 85.845 85.845,43 

15 2035 1.266.983 87.985 87.984,92 

16 2036 1.298.458 90.171 90.170,70 

17 2037 1.330.068 92.366 92.365,85 

18 2038 1.362.345 94.607 94.607,30 

19 2039 1.395.004 96.875 96.875,28 

20 2040 1.428.005 99.167 99.167,00 
   Total 1.303.868,46 

Fonte: SERENCO. 
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Outras despesas de exploração 

As outras despesas de exploração referem-se ao valor anual das despesas que não 
são computadas nas categorias de despesas com pessoal, produtos químicos, energia 
elétrica e serviços de terceiros e foram calculadas de acordo com dados disponíveis no 
SNIS.   

Tabela 66 - Projeção de custos com outras despesas de exploração - Distritos e localidades (cenário 
desejável).  

Ano 
Ligações 
totais (ud) 

Outras despesas 
de exploração (R$) 

 
1 2021 988 49.400  

2 2022 1.009 50.450  

3 2023 1.031 51.550  

4 2024 1.644 82.200  

5 2025 2.287 114.350  

6 2026 2.960 148.000  

7 2027 3.386 169.300  

8 2028 3.843 192.150  

9 2029 4.167 208.350  

10 2030 4.504 225.200  

11 2031 4.989 249.450  

12 2032 5.497 274.850  

13 2033 5.843 292.150  

14 2034 6.170 308.500  

15 2035 6.493 324.650  

16 2036 6.654 332.700  

17 2037 6.814 340.700  

18 2038 6.979 348.950  

19 2039 7.145 357.250  

20 2040 7.315 365.750  

Total 4.485.900  

Fonte: SERENCO. 

 

Tabela 67 - Projeção de custos com outras despesas de exploração - Distritos e localidades (cenário 
possível).  

Ano 
Ligações 
totais (ud) 

Outras despesas 
de exploração (R$) 

 
1 2021 988 49.400  

2 2022 1.009 50.450  

3 2023 1.031 51.550  

4 2024 1.644 82.200  

5 2025 2.287 114.350  

6 2026 2.960 148.000  

7 2027 3.386 169.300  

8 2028 3.843 192.150  

9 2029 3.947 197.350  
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Ano 
Ligações 
totais (ud) 

Outras despesas 
de exploração (R$) 

 
10 2030 4.052 202.600  

11 2031 4.525 226.250  

12 2032 5.021 251.050  

13 2033 5.149 257.450  

14 2034 5.281 264.050  

15 2035 5.412 270.600  

16 2036 5.547 277.350  

17 2037 5.681 284.050  

18 2038 5.819 290.950  

19 2039 5.958 297.900  

20 2040 6.100 305.000  

Total 3.982.000  

Fonte: SERENCO. 

 

5.7.3.3. Receitas 

O sistema de esgotamento sanitário, atualmente, não possui cobrança de tarifa junto 
aos seus consumidores, assim como não possui medição do consumo através de 
hidrômetros.   

Conforme propostas descritas anteriormente, existe a previsão de instalação de 
hidrômetros em todos os distritos / localidades que tem sistemas coletivos operados pela 
SEMASA, ou previsão de possuírem sistemas desse tipo. 

A proposta apresentada no presente PMSB é a instalação desses dispositivos após 
a realização dos investimentos previstos em tratamento, garantindo a potabilidade da água. 
Além da instalação dos hidrômetros, para que os objetivos sejam alcançados, é necessário 
o início da cobrança pelos serviços, proporcionalmente ao consumo medido nos 
hidrômetros. 

Portanto, a proposta do presente PMSB é que, a partir da instalação dos hidrômetros, 
seja iniciada a cobrança pelos serviços do sistema de água proporcional ao consumo. A 
partir daí, caso haja o sistema de esgoto implantado, será iniciada conjuntamente a 
cobrança quanto à coleta e tratamento de esgoto. A SEMASA deverá implementar uma 
tabela tarifária para a cobrança dos distritos e localidades. 

Para que se possa fazer um estudo de sustentabilidade econômico-financeira destes 
sistemas, deve-se estimar o faturamento ao longo do período de estudo. A partir dos dados 
disponíveis foi feita uma projeção de faturamento considerando a atual tabela tarifária da 
CEDAE para a Sede, resultando em uma receita direta com o sistema de esgoto.  

Além da receita direta, foi estimada também a receita indireta (serviços), calculada a 
partir de uma porcentagem em relação à receita direta.  

Quanto à inadimplência, no presente documento serão consideradas algumas metas 
para a inadimplência esperada ao longo dos anos.  
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Tabela 68 - Projeção de receitas - Distritos e localidades (cenário desejável). 

Ano 
N.º 

Economias 
de Esgoto 

Receitas (R$) 
Inadimplência 

(%) 
Arrecadação 

(R$) Esgoto Serviços 

1 2021 988 850.677 1.701 25,0% 639.284 

2 2022 1.009 868.758 1.738 25,0% 652.872 

3 2023 1.031 887.700 1.775 24,0% 676.002 

4 2024 1.644 1.415.499 2.831 23,0% 1.092.114 

5 2025 2.287 1.969.128 3.938 22,0% 1.538.991 

6 2026 2.960 2.548.587 5.097 21,0% 2.017.410 

7 2027 3.386 2.915.377 5.831 20,0% 2.336.966 

8 2028 3.843 3.308.858 6.618 19,0% 2.685.535 

9 2029 4.167 3.587.825 7.176 18,0% 2.947.900 

10 2030 4.504 3.877.985 7.756 17,0% 3.225.165 

11 2031 4.989 4.295.574 8.591 16,0% 3.615.499 

12 2032 5.497 4.732.967 9.466 15,0% 4.031.068 

13 2033 5.843 5.030.876 10.062 15,0% 4.284.797 

14 2034 6.170 5.312.426 10.625 15,0% 4.524.593 

15 2035 6.493 5.590.532 11.181 15,0% 4.761.456 

16 2036 6.654 5.729.154 11.458 15,0% 4.879.521 

17 2037 6.814 5.866.916 11.734 15,0% 4.996.852 

18 2038 6.979 6.008.982 12.018 15,0% 5.117.850 

19 2039 7.145 6.151.910 12.304 15,0% 5.239.582 

20 2040 7.315 6.298.281 12.597 15,0% 5.364.246 

Total 77.248.011 154.496   64.627.703 

Economia: Imóvel de uma única ocupação, ou subdivisão de imóvel com ocupação 
independente das demais, perfeitamente identificável ou comprovável em função da 
finalidade de sua ocupação legal, dotado de instalação privativa ou comum para uso 
dos serviços de abastecimento de água ou de coleta de esgoto. Exemplo: uma ligação de água 
que abastece um edifício com cinco apartamentos = 05 economias da categoria Residencial.  

Fonte: SERENCO. 

 

Tabela 69 - Projeção de receitas - Distritos e localidades (cenário possível). 

Ano 
N.º 

Economias 
de Esgoto 

Receitas (R$) 
Inadimplência 

(%) 
Arrecadação 

(R$) Esgoto Serviços 

1 2021 988 850.677 1.701 25,0% 639.284 

2 2022 1.009 868.758 1.738 25,0% 652.872 

3 2023 1.031 887.700 1.775 24,0% 676.002 

4 2024 1.644 1.415.499 2.831 23,0% 1.092.114 

5 2025 2.287 1.969.128 3.938 22,0% 1.538.991 

6 2026 2.960 2.548.587 5.097 21,0% 2.017.410 

7 2027 3.386 2.915.377 5.831 20,0% 2.336.966 

8 2028 3.843 3.308.858 6.618 19,0% 2.685.535 

9 2029 3.947 3.398.403 6.797 18,0% 2.792.264 

10 2030 4.052 3.488.809 6.978 17,0% 2.901.503 

11 2031 4.525 3.896.066 7.792 16,0% 3.279.241 

12 2032 5.021 4.323.127 8.646 15,0% 3.682.007 

13 2033 5.149 4.433.336 8.867 15,0% 3.775.872 

14 2034 5.281 4.546.989 9.094 15,0% 3.872.670 
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Ano 
N.º 

Economias 
de Esgoto 

Receitas (R$) 
Inadimplência 

(%) 
Arrecadação 

(R$) Esgoto Serviços 

15 2035 5.412 4.659.781 9.320 15,0% 3.968.736 

16 2036 5.547 4.776.017 9.552 15,0% 4.067.734 

17 2037 5.681 4.891.393 9.783 15,0% 4.165.999 

18 2038 5.819 5.010.212 10.020 15,0% 4.267.197 

19 2039 5.958 5.129.892 10.260 15,0% 4.369.129 

20 2040 6.100 5.252.155 10.504 15,0% 4.473.261 

Total 68.570.762 137.142   57.254.786 

Economia: Imóvel de uma única ocupação, ou subdivisão de imóvel com ocupação 
independente das demais, perfeitamente identificável ou comprovável em função da 
finalidade de sua ocupação legal, dotado de instalação privativa ou comum para uso 
dos serviços de abastecimento de água ou de coleta de esgoto. Exemplo: uma ligação de água 
que abastece um edifício com cinco apartamentos = 05 economias da categoria Residencial.  

Fonte: SERENCO. 
 

5.7.3.4. Fluxo de caixa do projeto 

Através das receitas, custos de investimentos e despesas já demonstrados 
anteriormente, pode-se chegar ao fluxo de caixa. Conforme já citado, será utilizado o 
método conhecido como Fluxo de Caixa Descontado (FCD), sendo uma metodologia 
referenciada nas principais publicações internacionais e amplamente adotada como base 
de cálculo do valor de mercado de uma empresa.  

Resumidamente, a avaliação é feita pela riqueza econômica expressa a valor 
presente, dimensionada a partir dos benefícios de caixa esperados no futuro, e 
descontados por uma taxa de atratividade que reflete o custo de oportunidade dos vários 
provedores de capital. Em resumo, uma empresa é avaliada pelos princípios fundamentais 
inseridos no método do fluxo de caixa descontado. 

Os elementos anteriormente descritos foram organizados e tratados de forma 
conveniente para a composição do fluxo de caixa do projeto e análise da sua viabilidade 
econômico-financeira, conforme demonstrado na sequência.   
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Tabela 70 - Fluxo de caixa ano 1 ao 5 - Distritos e localidades (cenário desejável). 

 
Fonte: SERENCO. 

 
 
 
 
 
 

FLUXO DE CAIXA TOTAL ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

2021 2022 2023 2024 2025

 ENTRADAS DE CAIXA 64.627.703 639.284 652.872 676.002 1.092.114 1.538.991

Receita de Esgoto - Distritos e localidades 77.248.011 850.677 868.758 887.700 1.415.499 1.969.128

Receita serviços 154.496 1.701 1.738 1.775 2.831 3.938

Receita Total 77.402.507 852.378 870.496 889.476 1.418.330 1.973.066

Deduções do Faturamento Bruto 646.277 6.393 6.529 6.760 10.921 15.390

Inadimplência - R$ 12.774.804 213.095 217.624 213.474 326.216 434.075

Arrecadação 64.627.703 639.284 652.872 676.002 1.092.114 1.538.991

 SAÍDAS DE CAIXA 54.654.508 618.933 619.328 619.844 939.719 1.384.739

 Custos/Despesas 54.654.508,20 618.933 619.328 619.844 939.719 1.384.739

Recursos Humanos 42.782.080,00 479.080 479.080 479.080 717.440 1.078.520

Energia Elétrica 5.918.617,19 72.478 71.953 71.484 112.241 153.739

Produtos Químicos 1.467.911,01 17.976 17.845 17.729 27.838 38.130

Outras despesas de exploração 4.485.900,00 49.400 50.450 51.550 82.200 114.350

Lucro Líquido 9.326.918 13.958 27.015 49.398 141.474 138.863

INVESTIMENTOS 47.038.511 90.506 126.404 1.113.086 7.344.583 4.081.852

SALDO DE CAIXA TOTAL -37.711.593 -76.548 -99.389 -1.063.688 -7.203.109 -3.942.989

SALDO DE CAIXA ACUMULADO -76.548 -175.937 -1.239.625 -8.442.734 -12.385.723
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Tabela 71 - Fluxo de caixa ano 6 ao 10 - Distritos e localidades (cenário desejável). 

 
Fonte: SERENCO. 

 
 
 
 
 

FLUXO DE CAIXA TOTAL ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10

2026 2027 2028 2029 2030

 ENTRADAS DE CAIXA 64.627.703 2.017.410 2.336.966 2.685.535 2.947.900 3.225.165

Receita de Esgoto - Distritos e localidades 77.248.011 2.548.587 2.915.377 3.308.858 3.587.825 3.877.985

Receita serviços 154.496 5.097 5.831 6.618 7.176 7.756

Receita Total 77.402.507 2.553.684 2.921.207 3.315.476 3.595.000 3.885.741

Deduções do Faturamento Bruto 646.277 20.174 23.370 26.855 29.479 32.252

Inadimplência - R$ 12.774.804 536.274 584.241 629.940 647.100 660.576

Arrecadação 64.627.703 2.017.410 2.336.966 2.685.535 2.947.900 3.225.165

 SAÍDAS DE CAIXA 54.654.508 1.832.281 2.008.040 2.308.010 2.467.235 2.750.680

 Custos/Despesas 54.654.508,20 1.832.281 2.008.040 2.308.010 2.467.235 2.750.680

Recursos Humanos 42.782.080,00 1.437.240 1.557.600 1.798.320 1.916.320 2.157.040

Energia Elétrica 5.918.617,19 197.947 225.269 254.436 274.488 295.221

Produtos Químicos 1.467.911,01 49.094 55.870 63.104 68.077 73.219

Outras despesas de exploração 4.485.900,00 148.000 169.300 192.150 208.350 225.200

Lucro Líquido 9.326.918 164.955 305.557 350.670 451.186 442.233

INVESTIMENTOS 47.038.511 3.714.508 4.680.329 2.134.378 2.865.132 2.225.230

SALDO DE CAIXA TOTAL -37.711.593 -3.549.553 -4.374.772 -1.783.708 -2.413.946 -1.782.997

SALDO DE CAIXA ACUMULADO -15.935.276 -20.310.048 -22.093.756 -24.507.702 -26.290.699
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Tabela 72 - Fluxo de caixa ano 11 ao 15 - Distritos e localidades (cenário desejável). 

 
Fonte: SERENCO. 

 
 
 
 
 

FLUXO DE CAIXA TOTAL ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15

2031 2032 2033 2034 2035

 ENTRADAS DE CAIXA 64.627.703 3.615.499 4.031.068 4.284.797 4.524.593 4.761.456

Receita de Esgoto - Distritos e localidades 77.248.011 4.295.574 4.732.967 5.030.876 5.312.426 5.590.532

Receita serviços 154.496 8.591 9.466 10.062 10.625 11.181

Receita Total 77.402.507 4.304.165 4.742.433 5.040.938 5.323.051 5.601.713

Deduções do Faturamento Bruto 646.277 36.155 40.311 42.848 45.246 47.615

Inadimplência - R$ 12.774.804 688.666 711.365 756.141 798.458 840.257

Arrecadação 64.627.703 3.615.499 4.031.068 4.284.797 4.524.593 4.761.456

 SAÍDAS DE CAIXA 54.654.508 3.055.424 3.360.683 3.526.754 3.810.481 3.971.156

 Custos/Despesas 54.654.508,20 3.055.424 3.360.683 3.526.754 3.810.481 3.971.156

Recursos Humanos 42.782.080,00 2.397.760 2.636.120 2.756.480 2.997.200 3.115.200

Energia Elétrica 5.918.617,19 327.090 360.342 383.107 404.467 425.721

Produtos Químicos 1.467.911,01 81.124 89.371 95.017 100.314 105.585

Outras despesas de exploração 4.485.900,00 249.450 274.850 292.150 308.500 324.650

Lucro Líquido 9.326.918 523.920 630.074 715.195 668.866 742.685

INVESTIMENTOS 47.038.511 4.875.237 2.894.956 2.505.032 2.366.430 2.273.490

SALDO DE CAIXA TOTAL -37.711.593 -4.351.316 -2.264.882 -1.789.837 -1.697.564 -1.530.805

SALDO DE CAIXA ACUMULADO -30.642.016 -32.906.898 -34.696.734 -36.394.298 -37.925.103
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Tabela 73 - Fluxo de caixa ano 16 ao 20 - Distritos e localidades (cenário desejável). 

 
Fonte: SERENCO. 

 
 
 
 

FLUXO DE CAIXA TOTAL ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20

2036 2037 2038 2039 2040

 ENTRADAS DE CAIXA 64.627.703 4.879.521 4.996.852 5.117.850 5.239.582 5.364.246

Receita de Esgoto - Distritos e localidades 77.248.011 5.729.154 5.866.916 6.008.982 6.151.910 6.298.281

Receita serviços 154.496 11.458 11.734 12.018 12.304 12.597

Receita Total 77.402.507 5.740.613 5.878.650 6.021.000 6.164.214 6.310.878

Deduções do Faturamento Bruto 646.277 48.795 49.969 51.179 52.396 53.642

Inadimplência - R$ 12.774.804 861.092 881.797 903.150 924.632 946.632

Arrecadação 64.627.703 4.879.521 4.996.852 5.117.850 5.239.582 5.364.246

 SAÍDAS DE CAIXA 54.654.508 4.112.671 4.133.864 4.275.953 4.418.225 4.440.490

 Custos/Despesas 54.654.508,20 4.112.671 4.133.864 4.275.953 4.418.225 4.440.490

Recursos Humanos 42.782.080,00 3.235.560 3.235.560 3.355.920 3.476.280 3.476.280

Energia Elétrica 5.918.617,19 436.221 446.792 457.592 468.499 479.529

Produtos Químicos 1.467.911,01 108.190 110.812 113.490 116.195 118.931

Outras despesas de exploração 4.485.900,00 332.700 340.700 348.950 357.250 365.750

Lucro Líquido 9.326.918 718.054 813.020 790.719 768.961 870.114

INVESTIMENTOS 47.038.511 738.426 734.694 757.348 762.450 754.440

SALDO DE CAIXA TOTAL -37.711.593 -20.372 78.325 33.371 6.511 115.674

SALDO DE CAIXA ACUMULADO -37.945.475 -37.867.149 -37.833.778 -37.827.267 -37.711.593
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Tabela 74 - Fluxo de caixa ano 1 ao 5 - Distritos e localidades (cenário possível). 

 
Fonte: SERENCO. 

 
 
 
 
 
 

FLUXO DE CAIXA TOTAL ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

2021 2022 2023 2024 2025

 ENTRADAS DE CAIXA 57.254.786 639.284 652.872 676.002 1.092.114 1.538.991

Receita de Esgoto - Distritos e localidades 68.570.762 850.677 868.758 887.700 1.415.499 1.969.128

Receita serviços 137.142 1.701 1.738 1.775 2.831 3.938

Receita Total 68.707.904 852.378 870.496 889.476 1.418.330 1.973.066

Deduções do Faturamento Bruto 572.548 6.393 6.529 6.760 10.921 15.390

Inadimplência - R$ 11.453.118 213.095 217.624 213.474 326.216 434.075

Arrecadação 57.254.786 639.284 652.872 676.002 1.092.114 1.538.991

 SAÍDAS DE CAIXA 48.409.266 618.933 619.328 619.844 939.719 1.384.739

 Custos/Despesas 48.409.266,07 618.933 619.328 619.844 939.719 1.384.739

Recursos Humanos 37.866.200,00 479.080 479.080 479.080 717.440 1.078.520

Energia Elétrica 5.257.197,61 72.478 71.953 71.484 112.241 153.739

Produtos Químicos 1.303.868,46 17.976 17.845 17.729 27.838 38.130

Outras despesas de exploração 3.982.000,00 49.400 50.450 51.550 82.200 114.350

Lucro Líquido 8.272.972 13.958 27.015 49.398 141.474 138.863

INVESTIMENTOS 37.417.811 90.506 126.404 1.113.086 7.344.583 4.081.852

SALDO DE CAIXA TOTAL -29.144.839 -76.548 -99.389 -1.063.688 -7.203.109 -3.942.989

SALDO DE CAIXA ACUMULADO -76.548 -175.937 -1.239.625 -8.442.734 -12.385.723
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Tabela 75 - Fluxo de caixa ano 6 ao 10 - Distritos e localidades (cenário possível). 

 
Fonte: SERENCO. 

 
 
 
 
 

FLUXO DE CAIXA TOTAL ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10

2026 2027 2028 2029 2030

 ENTRADAS DE CAIXA 57.254.786 2.017.410 2.336.966 2.685.535 2.792.264 2.901.503

Receita de Esgoto - Distritos e localidades 68.570.762 2.548.587 2.915.377 3.308.858 3.398.403 3.488.809

Receita serviços 137.142 5.097 5.831 6.618 6.797 6.978

Receita Total 68.707.904 2.553.684 2.921.207 3.315.476 3.405.200 3.495.786

Deduções do Faturamento Bruto 572.548 20.174 23.370 26.855 27.923 29.015

Inadimplência - R$ 11.453.118 536.274 584.241 629.940 612.936 594.284

Arrecadação 57.254.786 2.017.410 2.336.966 2.685.535 2.792.264 2.901.503

 SAÍDAS DE CAIXA 48.409.266 1.832.281 2.008.040 2.308.010 2.438.124 2.450.357

 Custos/Despesas 48.409.266,07 1.832.281 2.008.040 2.308.010 2.438.124 2.450.357

Recursos Humanos 37.866.200,00 1.437.240 1.557.600 1.798.320 1.916.320 1.916.320

Energia Elétrica 5.257.197,61 197.947 225.269 254.436 259.976 265.571

Produtos Químicos 1.303.868,46 49.094 55.870 63.104 64.478 65.866

Outras despesas de exploração 3.982.000,00 148.000 169.300 192.150 197.350 202.600

Lucro Líquido 8.272.972 164.955 305.557 350.670 326.217 422.131

INVESTIMENTOS 37.417.811 3.714.508 4.680.329 2.046.964 499.472 1.192.546

SALDO DE CAIXA TOTAL -29.144.839 -3.549.553 -4.374.772 -1.696.294 -173.255 -770.415

SALDO DE CAIXA ACUMULADO -15.935.276 -20.310.048 -22.006.342 -22.179.597 -22.950.011
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Tabela 76 - Fluxo de caixa ano 11 ao 15 - Distritos e localidades (cenário possível). 

 
Fonte: SERENCO. 

 
 
 
 
 

FLUXO DE CAIXA TOTAL ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15

2031 2032 2033 2034 2035

 ENTRADAS DE CAIXA 57.254.786 3.279.241 3.682.007 3.775.872 3.872.670 3.968.736

Receita de Esgoto - Distritos e localidades 68.570.762 3.896.066 4.323.127 4.433.336 4.546.989 4.659.781

Receita serviços 137.142 7.792 8.646 8.867 9.094 9.320

Receita Total 68.707.904 3.903.858 4.331.773 4.442.202 4.556.083 4.669.101

Deduções do Faturamento Bruto 572.548 32.792 36.820 37.759 38.727 39.687

Inadimplência - R$ 11.453.118 624.617 649.766 666.330 683.412 700.365

Arrecadação 57.254.786 3.279.241 3.682.007 3.775.872 3.872.670 3.968.736

 SAÍDAS DE CAIXA 48.409.266 2.753.520 3.059.560 3.076.486 3.211.784 3.349.460

 Custos/Despesas 48.409.266,07 2.753.520 3.059.560 3.076.486 3.211.784 3.349.460

Recursos Humanos 37.866.200,00 2.157.040 2.397.760 2.397.760 2.515.760 2.636.120

Energia Elétrica 5.257.197,61 296.655 329.122 337.556 346.129 354.755

Produtos Químicos 1.303.868,46 73.575 81.628 83.719 85.845 87.985

Outras despesas de exploração 3.982.000,00 226.250 251.050 257.450 264.050 270.600

Lucro Líquido 8.272.972 492.928 585.627 661.628 622.160 579.588

INVESTIMENTOS 37.417.811 4.820.392 2.773.501 587.955 605.802 601.903

SALDO DE CAIXA TOTAL -29.144.839 -4.327.464 -2.187.874 73.672 16.358 -22.315

SALDO DE CAIXA ACUMULADO -27.277.475 -29.465.349 -29.391.676 -29.375.318 -29.397.634
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Tabela 77 - Fluxo de caixa ano 16 ao 20 - Distritos e localidades (cenário possível). 

 
Fonte: SERENCO. 

FLUXO DE CAIXA TOTAL ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20

2036 2037 2038 2039 2040

 ENTRADAS DE CAIXA 57.254.786 4.067.734 4.165.999 4.267.197 4.369.129 4.473.261

Receita de Esgoto - Distritos e localidades 68.570.762 4.776.017 4.891.393 5.010.212 5.129.892 5.252.155

Receita serviços 137.142 9.552 9.783 10.020 10.260 10.504

Receita Total 68.707.904 4.785.569 4.901.175 5.020.232 5.140.152 5.262.660

Deduções do Faturamento Bruto 572.548 40.677 41.660 42.672 43.691 44.733

Inadimplência - R$ 11.453.118 717.835 735.176 753.035 771.023 789.399

Arrecadação 57.254.786 4.067.734 4.165.999 4.267.197 4.369.129 4.473.261

 SAÍDAS DE CAIXA 48.409.266 3.367.209 3.505.315 3.523.494 3.662.216 3.680.848

 Custos/Despesas 48.409.266,07 3.367.209 3.505.315 3.523.494 3.662.216 3.680.848

Recursos Humanos 37.866.200,00 2.636.120 2.756.480 2.756.480 2.876.840 2.876.840

Energia Elétrica 5.257.197,61 363.568 372.419 381.457 390.601 399.841

Produtos Químicos 1.303.868,46 90.171 92.366 94.607 96.875 99.167

Outras despesas de exploração 3.982.000,00 277.350 284.050 290.950 297.900 305.000

Lucro Líquido 8.272.972 659.848 619.024 701.031 663.221 747.680

INVESTIMENTOS 37.417.811 619.430 615.544 633.698 638.658 630.680

SALDO DE CAIXA TOTAL -29.144.839 40.418 3.480 67.334 24.563 117.000

SALDO DE CAIXA ACUMULADO -29.357.216 -29.353.736 -29.286.402 -29.261.839 -29.144.839
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Os principais resultados dos fluxos apresentados anteriormente estão contidos na 
Tabela 78, na Figura 11 e na Figura 12. 

Tabela 78 - Principais resultados do fluxo de caixa - Distritos e localidades. 

Cenário TIR (%) VPL (R$) * 

Desejável - -21.199.464 

Possível - -17.766.748 
(*) Taxa utilizada de 8%. 

Fonte: SERENCO. 
 

 
Figura 11 - Gráfico resumo do fluxo de caixa - Distritos e localidades (Cenário Desejável). 

Fonte: SERENCO. 

 

Figura 12 - Gráfico resumo do fluxo de caixa - Distritos e localidades (Cenário Possível). 
Fonte: SERENCO. 

 

Analisando a tabela e figuras anteriores, percebe-se que as receitas, projetadas a 
partir da atual tabela tarifária, não serão suficientes para atendimento das despesas 
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operacionais e dos investimentos necessários durante parte do período do estudo, 
conforme demostrado no saldo acumulado. 

Desta forma, resta comprovado que, para que se consiga operar adequadamente o 
sistema de esgoto dos distritos e localidades, além de executar os investimentos 
necessários, algumas atitudes poderão ser tomadas, dentre as quais pode-se elencar: 

➢ Para a elaboração dos fluxos de caixa anteriores foi utilizada como base a 
tarifa da CEDAE para a Sede. Poderá ser utilizada outra tabela tarifária para 
que a receita seja superior à estimada; 

➢ Busca de financiamentos e recursos para a execução dos investimentos 
necessários; 

➢ Aporte de recursos da Prefeitura Municipal para a execução dos 
investimentos necessários; 

➢ Alteração do modelo de gestão dos serviços de saneamento. 

 

5.8. ÁREAS ATENDIDAS ATRAVÉS DE SOLUÇÕES INDIVIDUAIS PARA O TRATAMENTO DE ESGOTO 

SANITÁRIO 

De acordo com o último Censo do IBGE realizado, em 2010 havia em Macaé 3.869 
habitantes na área rural, ou cerca de 1,9% da população total. Este número mostra 
tendência de redução em números absolutos ao longo do tempo.   

Além da área rural, que possui característica de imóveis distantes, sem a formação 
de pequenos aglomerados, alguns distritos e localidades não serão contemplados com 
sistemas coletivos em nenhum dos cenários analisados, conforme propostas do presente 
PMSB, a saber: Reta, Madresilva, Duas Barras de Pindoba e Serra Escura.  

Portanto, nesses locais onde não há previsão de atendimento com o sistema coletivo 
de esgotamento sanitário, deverá haver previsão de atendimento através de soluções 
individuais para o tratamento de esgoto sanitário. Para a estimativa de investimentos desta 
parcela da população foram utilizadas as seguintes premissas: 

• Devido à falta de informações sobre as atuais condições de atendimento, foi 
considerado que 20% de todos os domicílios desta área necessitarão de 
investimentos para serem regularizados com o sistema de tratamento de esgoto; e, 

• Foi utilizada a taxa de 3,08 habitantes por domicílio, que é a média de moradores 
por domicílio particular ocupado do Município no Censo 2010 (IBGE). 

Valor de investimento retirado dos itens n.º 98052 e 98078 da Tabela (composições) 
do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) para o 
Estado do Rio de Janeiro (ref. dez/2018): 

➢ 98052: tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, para 5 contribuintes. R$ 
1.184,39; 

➢ 98078: sumidouro retangular, em alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, para 5 
contribuintes. R$ 3.377,14. 
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Tabela 79 - Cronograma de investimentos em soluções individuais (esgoto). 

Ano 

Esgoto 

Domicílios a 
serem 

atendidos 
por sol. Ind. 

(ud) 

Investimento 
(R$) 

3 2023 32 145.969,0 

4 2024 32 145.969,0 

5 2025 32 145.969,0 

6 2026 32 145.969,0 

7 2027 32 145.969,0 

8 2028 32 145.969,0 

9 2029 32 145.969,0 

10 2030 32 145.969,0 

11 2031 32 145.969,0 

12 2032 32 145.969,0 

Total 320 1.459.690 

Fonte: SERENCO. 

 

Estes são valores estimativos e não serão considerados nos investimentos totais do 
sistema, já que se tratam de soluções individuais, de responsabilidade de cada imóvel, 
assim como não estão embutidos custos com a operação do sistema.  

 

5.9. PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

Segundo definição da Lei n.º 11.445/2007, controle social é o conjunto de 
mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informações, representações 
técnicas e participações nos processos de formulação de políticas, de planejamento e de 
avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento básico (BRASIL, 2007). 

Ainda segundo a Lei n.º 11.445/2007, em seu art. 47, o controle social dos serviços 
públicos de saneamento básico poderá incluir a participação de órgãos colegiados de 
caráter consultivo, estaduais, do Distrito Federal e municipais, sendo que as funções e 
competências destes órgãos colegiados poderão ser exercidas por órgãos colegiados já 
existentes, com as devidas adaptações das leis que os criaram. Os conselhos provêm do 
princípio da participação comunitária e têm a finalidade de se firmar como um espaço de 
cogestão entre o Distrito Federal e a sociedade (BRASIL, 2007). 

Especificamente para o município de Macaé, atualmente não há um conselho 
específico sobre o saneamento básico. Acredita-se que a criação do Conselho Municipal 
de Saneamento Básico, de caráter consultivo e articulador, seja a opção mais eficiente para 
difundir e monitorar as ações propostas no presente PMSB. A decisão final sobre a criação 
ou não do conselho será da prefeitura. 
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5.10. APROVEITAMENTO DA ÁGUA PLUVIAL E REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS CINZAS 

O reuso de água deve ser considerado de uma forma mais abrangente, utilizando-
se 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. 

Em Macaé, o Projeto de Lei nº 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. 

 

 O referido projeto de 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. 

Além da economia financeira, os sistemas de captação de água da chuva para fins 
não potáveis geram benefícios tanto para a cidade, evitando enchentes, como para o meio 
ambiente. Promover a redução do consumo e aproveitar os recursos naturais existentes de 
forma sustentável é unir os benefícios ecológicos aos econômicos a favor do equilíbrio 
natural do planeta. No item específico a este tema do diagnóstico do sistema de esgoto, 
existem maiores detalhes quanto aos usos e cuidados para o reuso e/ou reaproveitamento.  

Considerando a projeção populacional futura, é necessário, além do aumento da 
oferta de água, que seja feita também uma abordagem voltada ao controle da sua 
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demanda, através da aplicação de estratégias eficazes na conservação de água, tais como 
o reuso. 

Um estudo intitulado “aproveitamento de águas pluviais e o reuso 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 reuso de águas cinza em fins 
não potáveis. 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. Isto porque, um balanço hidráulico entre a oferta de 
água pluvial e a demanda de água para os Cenários 2 e 3, demonstra que, em geral, as 
edificações residenciais de Brasília não contém uma área de cobertura grande o suficiente 
para suprir a demanda de água voltada para estes usos.  

Foram feitas simulações do desempenho de diferentes capacidades de cisternas, 
concluindo que, devido à grande demanda por água em descargas sanitárias e em lavagem 
de roupas, no fim do dia, o reservatório de água pluvial estaria sempre vazio, independente 
do seu volume de armazenamento. Mesmo considerando toda a área de cobertura 
disponível, a oferta de água pluvial nunca seria suficiente para atender toda a demanda de 
água não potável em apartamentos, limitando a eficiência de um sistema de 
Aproveitamento de Águas Pluviais (AAP) em descargas sanitárias a 60%, e 48% em 
máquinas de lavar roupas. Por outro lado, a área de cobertura demonstrou ser mais que 
suficiente para suprir toda a demanda de água em lavagem de pisos e irrigação. 

Quanto ao Reuso 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 de Brasília.  

Tabela 80 - Reduções no consumo de água. 

Sistema Cenário Descrição 
Eficiência do 

Sistema 
Potencial de 
redução (%) 

AAP 

1 
Lavagem de pisos e 
irrigação 

100 0,7 

2 Descarga sanitária 60 9,5 

3 Lavagem de roupas 48 10,6 

RAC 

1 
Lavagem de pisos e 
irrigação 

100 0,7 

2 Descarga sanitária 100 15,7 

3 Lavagem de roupas 100 22,0 

Fonte: SANT’ANA; BOEGER; VIVELA, 2013. 
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Portanto, o estudo concluiu que sistemas RAC provaram ser mais eficientes que 
sistemas AAP, apresentando maiores reduções no consumo individual de água. 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. 

Torna-se necessário portanto, estabelecer mecanismos para institucionalizar, 
regulamentar e incentivar a prática do reuso, pois uma política de reuso adequadamente 
elaborada e implementada contribuirá substancialmente ao desenvolvimento da disposição 
de volumes adicionais para o atendimento da demanda em períodos de oferta reduzida.  

Outro ponto a ser verificado é a influência do aproveitamento da água pluvial no 
sistema de esgotamento sanitário, principalmente quanto à perda de receita, já que o 
esgoto atualmente é faturado proporcionalmente ao consumo de água (podendo haver 
necessidades futuras de reequilíbrio caso o aproveitamento seja disseminado). Quanto às 
vazões, este aproveitamento não deve gerar grandes diferenças, já que o uso da água 
potável está sendo apenas substituído pela água pluvial (para alguns usos). 

 

5.11. COMPATIBILIZAÇÃO COM AS PROPOSTAS DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS DA 

REGIÃO HIDROGRÁFICA MACAÉ E DAS OSTRAS - PRH/2014 

As propostas a seguir foram retiradas do PRH/2014 e, por estarem intimamente 
ligadas ao PMSB e ao sistema de esgoto, foram consideradas também nesse documento. 

 

5.11.1. Avaliação integrada quanto à aplicabilidade dos instrumentos de 
gerenciamento de recursos hídricos 

As propostas a seguir permitem a caracterização das estratégias a serem adotadas 
nas diferentes regiões da Bacia Hidrográfica. 

 

Região da Bacia do Alto Rio Macaé  

O Gerenciamento de Recursos Hídricos desta região deverá estar intimamente 
vinculado ao Gerenciamento Ambiental. O seu principal desafio deverá ser aplicar a 
legislação ambiental, que em grande parte não é plenamente observada.   

O Gerenciamento de Recursos Hídricos deverá ter como meta a proteção ambiental, 
preservando as belezas cênicas e as oportunidades de recreação de contato primário, além 
de permitir o cultivo de alimentos em pequenas propriedades familiares, vinculado às 
práticas de agricultura orgânica e conservacionista.  

Os instrumentos de Pagamento por Serviços Ambientais - PSA e os Mecanismos de 
Adesão Voluntária - MAV devem ser enfatizados no receituário das possíveis abordagens 
gerenciais. Para essas áreas, devem ser mantidas e incentivadas as adoções de técnicas 
e práticas de agricultura orgânica.  

A expansão do turismo rural, na forma de pousadas, e a alteração da estrutura 
fundiária com a ampliação dos sítios de lazer ou de dupla função (lazer e pequena 
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produção), devem ser avaliados, pois mostram sinais de exaustão. Como solução para 
atenuar os problemas da região, fica evidente a necessidade de saneamento básico das 
suas áreas urbanas. Especificamente, dentro do item esgotamento sanitário, deverão ser 
previstos coleta e tratamento dos esgotos como forma de atenuar a contaminação das 
águas.  

Deve ser criado um Plano de Inventário e Proteção de Nascentes, visando à 
proteção, principalmente, das áreas de montante (recarga), evitando a utilização das 
mesmas com agricultura que adotem produtos que possam contaminar as águas 
subterrâneas, bem como orientar os usuários quanto à maneira de utilizar e preservar estas 
fontes de captação. Devido ao processo de ocupação e das relações sociais desta área, 
deve também ser ampliada a assistência técnica e a extensão rural direcionando esforços 
para a harmonização dos usos do solo e reduzir processos erosivos localizados. 

 

Região das Bacias do Médio e Baixo Rio Macaé 

Os instrumentos de Gerenciamento de Recursos Hídricos devem ter como meta 
adequar o uso dos solos às suas fragilidades, evitando os problemas de assoreamento e 
também adequar os usos com as disponibilidades hídricas, em quantidade e qualidade.  

No primeiro grupo, uma versão do PSA e dos MAV pode ser aplicada. Para o 
segundo grupo, instrumentos de outorga, visando o atendimento das metas de qualidade 
expressas pelo enquadramento devem ser implementados com prioridade.  

Também, pode existir recurso à criação de áreas com restrições de uso visando ao 
abastecimento, bem como para amortecer as cheias que afligem as partes mais baixas da 
bacia.   

Como medidas para a melhoria da qualidade das águas desta região, podem ser 
mencionadas:  

➢ Reconstituição da mata ciliar nas áreas de uso agropecuário; 

➢ PSA que poderão ser patrocinados pelos setores usuário, poder público e 
sociedade civil, no sentido da preservação dos mananciais usados para 
captação; 

➢ Planos de saneamento e tratamento de esgotos para as localidades da região, 
principalmente as localizadas ao longo do rio São Pedro. 

 

Região Litorânea  

Esta região estabelece demandas de articulação entre o Gerenciamento de 
Recursos Hídricos com o Gerenciamento Costeiro. Embora dependa de águas captadas a 
montante, poderá ainda usufruir de águas subterrâneas, embora exista o risco de intrusão 
salina com a sobre-exploração destes recursos hídricos.  

Devido à grande quantidade poços ao longo da linha de costa, captando água 
subterrânea de uma profundidade em torno dos 20 metros, o risco de intrusão salina no 
aquífero costeiro é muito grande. Este fato mostra a necessidade de um gerenciamento 
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urgente destas áreas, visando à utilização do aquífero costeiro de maneira ordenada e 
dentro de procedimentos tecnicamente racionais. Outorgas de captação de águas 
subterrâneas deverão ser adotadas para controlar este problema.   

 

5.11.2. Proposta de enquadramento 

A proposta de enquadramento apresentada a seguir foi a proposta no PRH/2014, 
que levou em consideração as intenções de uso das águas, obtidas na avaliação integrada 
e nas projeções realizadas. Também foram considerados os resultados das duas 
campanhas de monitoramento, em águas baixas, realizadas ao longo do PRH/2014.   

As propostas foram comparadas com as simulações de qualidade de água com a 
estiagem Q95% e, em especial, na cena 2032 do cenário Desenvolvimento 
Integrado/Emergência, de maior dinamismo econômico e, portanto, com a maior produção 
de cargas poluentes.  

Também foram incorporadas as informações da Tabela 81, sob as demandas de 
redução de cargas poluentes para atingir as classes propostas de enquadramento.   

Tabela 81 - 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. 

Ponto Localidade Distrito 
2012 2032 

DBO Fósforo Coliformes DBO Fósforo Coliformes 

L8 Córrego do Ouro Córrego do Ouro 40% 70% 95% 80% 90% 95% 

L9 Areia Branca 
Cachoeiros de 

Macaé 
- - 40% - - 40% 

L10 Bicuda Grande 
Cachoeiros de 

Macaé 
- - 40% - - 40% 

L11 Bicuda Pequena 
Cachoeiros de 

Macaé 
- - 40% - - 40% 

L12 Trapiche Glicério 40% 40% 95% 80% 85% 95% 

L13 Glicério Glicério 40% 40% 95% 80% 85% 95% 

L14 Frade Frade 40% 40% 95% 80% 85% 95% 

L15 Sana Sana - - 95% 80% 85% 95% 

Fonte: PRH/2014. 

 

As propostas e justificativas para o enquadramento das águas doces são: 

➢ No trecho mais a montante do rio Macaé, localizado dentro da área do Parque 
Estadual dos Três Picos, propõe-se a Classe Especial, devido a Unidade de 
Conservação presente e a ocupação esparsa por atividades antrópicas; 

➢ No trecho seguinte do rio Macaé, depois do Parque Estadual até o 
entroncamento como o Rio Sana, é proposta a Classe 1, a ser alcançada 
com o necessário tratamento dos efluentes das áreas urbanizadas, incluindo: 
Muri, Lumiar, São Pedro da Serra, entre outras; 
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➢ Para o rio Bonito, afluente da margem direita do rio Macaé, é proposta a 
Classe Especial, da cabeceira até o limite do Parque Estadual dos Três 
Picos. Daí em diante até a sua foz no Rio Macaé, propõe-se Classe 1; 

➢ Para o rio São Pedro, afluente da margem direita do alto rio Macaé, sugere-
se a Classe 1, devido à presença da sede distrital de São Pedro da Serra, 
cujos esgotos deverão ser tratados a nível adequado; 

➢ No rio Sana, afluente da margem esquerda do rio Macaé, da sua cabeceira 
até a sede do município de Sana, propõe-se classe 1, por se tratar de área 
pouco impactada por concentrações urbanas. A partir daí, até a sua foz no 
rio Macaé, em função da contaminação por esgotos domésticos, propõe-se 
Classe 2, com a ressalva da necessidade de melhorias no tratamento dos 
esgotos da região; 

➢ Propõe-se Classe 2 para todo o trecho do rio Macaé, que vai do 
entroncamento com o rio Sana, até depois da confluência com o rio Dantas, 
na seção de monitoramento M5. Este ponto estabelece o início da parte 
retificada do rio Macaé. 

➢ Ao longo deste último trecho do rio Macaé ocorrem as confluências com os 
rios do Ouriço e o Dantas, os quais são propostos, durante todo os seus 
cursos, como Classe 1. Para tanto, far-se-á necessário o tratamento dos 
esgotos das áreas urbanizadas nestas regiões, como, por exemplo, 
Cachoeiros do Macaé; 

➢ Propõe-se para o rio Macaé, do ponto de monitoramento M5, até a 
confluência com o rio São Pedro, depois da BR 101, em razão do rareamento 
das ocupações urbanas nesta área, a Classe 2. Considera-se também, que 
os cursos d’água afluentes ao rio Macaé neste trecho, também poderão ser 
enquadrados na Classe 1; 

➢ Para o rio São Pedro, da sua cabeceira no distrito de Frade, até a confluência 
com o rio Lírio, afluente da margem esquerda do primeiro, nas imediações 
do distrito de Glicério, é proposta a Classe 1. Daí em diante, até a foz no rio 
Macaé, propõe-se Classe 2 em função da contaminação por esgotos 
domésticos das diversas áreas urbanas ali presentes (Glicério e Córrego do 
Ouro); 

➢ Para o Córrego do Ouro, afluente da margem direita do rio São Pedro, 
propõe-se a Classe 1 da sua cabeceira até a seção da sede distrital de 
mesmo nome, a partir da qual é proposta a Classe 2; 

➢ O afluente da margem esquerda do rio Macaé, denominado como canal 
Jurumirim, apresenta problemas de poluição que o leva na simulação à 
Classe 3. Propõe-se para este a Classe 2; 

➢ Após a confluência do rio Macaé com o rio São Pedro, propõe-se a 
manutenção da classe 2, para águas doces, até a confluência com o canal 
Jurumirim, pelo menos provisoriamente até que um estudo detalhado de 
intrusão salina seja realizado; 



   

 

 

 
PRODUTO 4 - TOMO II - ESGOTO  

 Página: 170 

 

➢ Para o rio Imboassica propõe-se a Classe 1. A lagoa de mesmo nome tem 
águas salinas ou salobras, e fica com o enquadramento a ser avaliado 
posteriormente; 

➢ Os afluentes que se acham no mapa a seguir (e os que não estão) obedecem 
a uma regra geral: terão a mesma classe das águas do rio receptor. 
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5.11.3. Definição de programas, projetos e medidas emergenciais 

O Plano de Ações proposto pelo PRH/2014 está contido no Quadro 2 e no Quadro 
3, que sintetiza os programas propostos e aprovados no âmbito do PRH.   

Analisando o Quadro 2 e o Quadro 3, percebe-se que as metas de implantação foram 
definidas para os anos de 2017 e 2022, mostrando a urgência da sua implementação.  
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Quadro 2 - Síntese dos programas - parte 1. 

 
Fonte: PRH, 2014. 
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Quadro 3 - Síntese dos programas - parte 2. 

 
Fonte: PRH, 2014. 
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5.11.4. Pacto das Águas 

O objetivo do Pacto das Águas da Região Hidrográfica Macaé e das Ostras é 
instrumentalizar as esferas públicas e a sociedade civil relacionadas à esta Região 
Hidrográfica com uma visão estratégica sobre a gestão dos recursos hídricos.  

O Pacto das Águas tem como subsídio o PRH/2014 (que identifica os desafios e 
alternativas para solucioná-los) e tem como objetivo estabelecer pactos institucionais e 
sociais para implementar os programas propostos, que visam garantir água em quantidade 
e qualidade para a atual e as futuras gerações.  

O Pacto das Águas como ferramenta para a implementação dos programas do 
PRH/2014 será fundamentado nas 9 Ações e nos 24 programas propostos, com as 
entidades responsáveis e intervenientes identificadas no próprio PRH. O processo proposto 
para estabelecer este Pacto passa pelas seguintes fases. 

 

Fase 1 - Divulgação e Mobilização em torno do Estabelecimento do Pacto das 
Águas 

A divulgação do PRH/2014 é o primeiro passo a ser realizado nesta fase, juntamente 
com o anúncio de abertura de inscrições de interessados na pactuação em torno da 
implantação de cada um de seus 24 programas de ação.  

Esta divulgação deverá usar os meios de comunicação usuais, na forma de anúncios 
em jornais e em rádios, em listas de correio normal e eletrônico. Os participantes das 
reuniões de mobilização, rodas de conversa e nas Consultas Populares do Plano seriam 
alguns dos atores sociais a serem mobilizados para o Pacto.  

Esta fase culminaria com a definição dos atores sociais a serem incorporados às 
discussões do Pacto específico referente a cada programa de ação. Desta forma, seriam 
no máximo 24 pactos a serem estabelecidos, um para cada programa.  

Também é possível agregar-se alguns programas a um único pacto, na medida em 
que se verifique serem os atores sociais responsáveis e intervenientes idênticos, as 
possíveis fontes de financiamento as mesmas, entre outras possíveis similaridades e 
convergências.     

 

Fase 2 - Reuniões para Nivelamento de Conhecimento e Definição de 
Estratégias para Ação e para Viabilização dos Programas de Ação  

Definidos os atores sociais participantes de cada pacto em torno de cada programa 
de ação, ou grupo de programas de ação, haveria uma primeira reunião para organização 
do processo.  

Nela seria escolhido o coordenador do pacto e um secretário, para assessorá-lo e 
elaborar atas das reuniões.  As primeiras reuniões fariam o nivelamento das informações 
sobre cada programa, ou grupo de programas, entre os 24 elaborados no plano.  

O texto referente a cada programa, apresentado no PRH/2014, seria a referência. 
Ele deverá ser apresentado e discutido, de forma a nivelar e uniformizar o conhecimento 
sobre seus propósitos, metodologia, objetivos e metas.   
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Em um segundo momento, deverão ser identificadas as fontes possíveis de 
financiamento. Com base neste mapeamento de alternativas de financiamento, serão 
definidas estratégias para busca de recursos, incluindo a elaboração de solicitações de 
financiamento.  

Esta fase culminaria na definição das fontes de financiamento a serem buscadas e 
na coleção das normas de preparo de projetos de solicitação de financiamento de cada 
uma. Seriam também definidas a(s) entidade(s) que receberia(m) os recursos e se 
responsabilizaria(m) por sua aplicação e prestação de contas. É importante, portanto, que 
as entidades que poderão receber e gerir os recursos façam parte das reuniões do pacto 
específico. 

 

Fase 3 - Reuniões para Divisão de Responsabilidades na Implementação dos 
Programas de Ação  

Nesta fase os projetos com as propostas de financiamento do programa seriam 
elaboradas pelas entidades previamente definidas, que se responsabilizariam por levar 
adiante a parte que lhes cabe, tendo por base as normas especificas da(s) agência(s) de 
fomento, e tendo por referência o detalhamento do programa de ação apresentado no 
PRH/2014.  

As propostas de financiamento seriam apresentadas junto às agências de fomento 
específicas, e suas tramitações seriam acompanhadas pela entidade responsável. Esta 
entidade se responsabilizaria também por manter o coletivo informado sobre estas 
tramitações e pela convocação de reuniões específicas, demandadas por agências de 
fomento, para prestar esclarecimentos ou adaptação dos programas ou subprogramas.  

Neste momento, o Pacto das Águas referente ao programa específico estaria 
concretizado, por meio da divisão de responsabilidades referida.  Esta fase seria encerrada 
pela aprovação e liberação de recursos para implementação do programa específico.  

  

Fase 4 - Reuniões para Acompanhamento da Implementação dos Programas 
de Ação  

Iniciada a implementação do programa, seriam realizadas reuniões visando ao 
acompanhamento de sua materialização, avaliação do sucesso ou dos problemas 
encontrados e propostas alternativas a serem selecionadas, para enfrentar eventualidades, 
com aprovação das agências de fomento.   
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