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1. Introdução 
 
O presente documento consolida o trabalho de intermediação realizado durante os 
meses de outubro e novembro de 2001 pelo Laboratório de Hidrologia da COPPE-
UFRJ, na condução do processo de habilitação de prefeituras de municípios 
fluminenses situados na bacia do rio Paraíba do Sul, aos recursos do OGU, 
consignados à Agência Nacional de Águas - ANA e relativos à rubrica 
18.541.0495.1967.0042 - Despoluição da Bacia do rio Paraíba do Sul no Estado do 
Rio de Janeiro. Esses recursos são provenientes de emendas orçamentárias dos 
parlamentares do Estado do Rio, para a realização de Obras de Esgotamento 
Sanitário, Obras de Recuperação e Preservação de Mananciais e Cursos d'Água e 
Comunicação Social para o Uso Racional da Água.  
 
Constam desse documento, as propostas prévias encaminhadas pelos municípios à 
ANA, precedidas das respectivas justificativas, que dão respaldo ao enquadramento 
das intervenções pretendidas no contexto das ações abrangidas pela rubrica já 
mencionada. 
 
 
2. O Processo de Habilitação 
 
O processo de habilitação se deu através do encaminhamento de uma Proposta 
Prévia elaborada pelas prefeituras, solicitando a alocação de recursos para o 
financiamento de seus projetos. As Propostas Prévias foram encaminhadas à ANA de 
acordo o modelo proposto pela agência, contendo os dados principais e a descrição 
do empreendimento a ser executado, além de uma justificativa de sua importância, 
seja no contexto das obras  de caráter emergencial, ou no contexto das intervenções 
diretamente voltadas para a melhoria da qualidade das águas da bacia do Paraíba do 
Sul. 
 
Os municípios contemplados e as propostas de intervenção referentes a cada um 
deles, encontram-se relacionadas no quadro que se segue: 
 

MUNICÍPIO TIPO de PROJETO INTERVENÇÃO 

Resende Saneamento Básico Recuperação da ETE do bairro 
Alegria 

Barra Mansa Controle de Erosão Recuperação de áreas degradadas 
na bacia do rio Barra Mansa 

Barra do Pirai Saneamento Básico Adequações na Captação e na 
Estação Elevatória da Carola 

Três Rios Saneamento Básico Adequações na Captação e Estação 
Elevatória 

Valença Saneamento Básico Construção das ETE’s dos distritos 
de Pentagna e Conservatória 

Campos dos Goytacazes Revitalização dos Canais 
de Irrigação e Drenagem 

Recuperação das comportas dos 
canais 
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O processo utilizado para a seleção dos municípios a serem contemplados com os 
recursos do OGU levou em consideração importantes objetivos, a saber: 
 

• Dar início ao processo de recuperação da qualidade das águas da bacia do 
rio Paraíba do Sul com a implementação de intervenções voltadas para o 
saneamento básico dos núcleos urbanos, de acordo com as indicações dos 
estudos desenvolvidos para o CEIVAP, no âmbito do PQA. Enquadram-se aí 
os sistemas de tratamento de esgotos previstos para as cidades de Resende 
e Valença. 

 
• Dar início ao processo de recuperação da qualidade das águas dos corpos 

hídricos da bacia do rio Paraíba do Sul com a implementação de intervenções 
que contribuam para a recuperação dos mananciais, com efeito direto sobre a 
qualidade das águas superficiais. Insere-se aí, o projeto de controle da 
erosão previsto para a bacia do rio Barra Mansa, que dentre seus objetivos, 
contribuirá para a redução da carga de sólidos no escoamento.  

 
• A possibilidade de se compatibilizar nesse primeiro instante, o pequeno 

volume dos recursos disponibilizados, com o atendimento a demandas 
emergenciais de alguns municípios, para a recuperação de sistemas de 
abastecimento d’água para atendimento a populações e a outros usos. Essas 
situações emergenciais se configuraram através dos anos, face à ausência 
de investimentos municipais em obras de melhoria de seus sistemas de 
abastecimento d’água. Principalmente nos períodos de estiagens 
prolongadas como a ocorrida no ano de 2001, pioram substancialmente as 
condições operacionais das captações das cidades, chegando muitas das 
vezes a interferir simultaneamente sobre a quantidade e a qualidade da água 
oferecida à população. Este é o caso das cidades de Barra do Piraí e de Três 
Rios localizadas a jusante da elevatória de Santa Cecília, onde os sistemas 
de captação sofrem diretamente os efeitos da retirada de água do rio Paraíba 
para atendimento aos sistemas Light e Guandu. 

 
• A possibilidade de atuar diretamente sobre os conflitos pela água que vêm se 

intensificando na parcela inferior da bacia do Paraíba do Sul. Trata-se de uma 
disputa motivada pela indisponibilidade de acesso ao recurso hídrico 
existente, e não pela sua escassez. Estruturas de tomada d’água, 
altimetricamente mal posicionadas e deterioradas, não garantem o 
suprimento de água contínuo, para a irrigação das lavouras de cana e outros 
projetos de irrigação. Além disso, a extensa rede de canais de drenagem e de 
irrigação existente nesse complexo sistema, que é receptora dos despejos de 
esgotos “in natura” defluentes das áreas urbanas, vem se degradando pelo 
assoreamento e pela qualidade de suas águas. Tudo isso ocorre no município 
de Campos, região conhecida como Baixada Campista, nos sistemas 
drenantes da margem direita do Paraíba (Lagoa Feia), e da margem 
esquerda, que escoa direto para o Oceano Atlântico. 
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3. Justificativas das Intervenções e Propostas Prévias  
 
Neste item são apresentadas as justificativas das intervenções e as propostas prévias 
encaminhadas por cada município. 
 
Os itens 1 e 2 das justificativas que precedem as propostas prévias são comuns a 
todas elas e dizem respeito a um histórico da evolução dos estudos desde a criação 
do CEIVAP, e da dinamização do processo de gestão na bacia do Paraíba do Sul, 
ocorrida com a criação da ANA em outubro de 2000. 
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DESPOLUIÇÃO  DA BACIA DO  RIO PARAÍBA DO SUL NO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

RESENDE 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
A importância política e econômica da bacia do rio Paraíba do Sul no contexto 
nacional chamou a atenção dos Governos Federal e Estaduais, bem como de diversos 
setores da sociedade, para a necessidade de recuperação de seus recursos hídricos, 
tendo em vista o elevado grau de poluição e de degradação ambiental em que se 
encontra. 
 
Ao longo dos anos, a contaminação de suas águas e de seus afluentes atingiu índices 
muito elevados, exigindo ações imediatas de recuperação e mitigação, capazes de 
reverter e atenuar o processo e disponibilizar às futuras gerações este recurso natural 
em condições de qualidade adequadas. Hoje, esta situação foi agravada face à atual 
escassez de água resultante do prolongado período de estiagem que atingiu diversos 
Estados. 
 
 
2. HISTÓRICO 
 
Em 22 de março de 1996, pelo decreto nº 1.842 o presidente da República instituiu o 
novo Comitê para Integração da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul (CEIVAP), 
instalado em 18 de dezembro de 1997 e que se constituiu no primeiro passo para a 
implantação do novo modelo de gestão na bacia. O CEIVAP foi fortalecido com a 
aprovação da lei 9.433/97, conhecida como Lei das Águas, que instituiu a Política 
Nacional de Recursos Hídricos, e pelas leis estaduais de recursos hídricos dos 
Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, estados estes nos quais a 
bacia do Paraíba do Sul se insere. 
 
O Governo Federal, com o propósito de acelerar a implementação do novo modelo de 
gestão da bacia do rio Paraíba do Sul nos moldes estabelecidos pela Lei 9.433/97, 
celebrou convênios em junho de 1996, com os Estados de Minas Gerais, Rio de 
Janeiro e São Paulo, integrantes dessa bacia, visando a elaboração de um plano de 
recursos hídricos integrado. Os estudos resultantes desses convênios começaram em 
janeiro de 1997 e foram concluídos em março de 1999. Exceção se deu com o Estado 
de Minas Gerais, que à época da celebração desses instrumentos passava por uma 
reestruturação institucional e não pôde assinar o convênio. A cada Estado partícipe do 
convênio foram destinados recursos do Projeto Qualidade das Águas e Controle da 
Poluição Hídrica (PQA), executado pela Secretaria de Política Urbana (SEPURB) do 
Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) para elaboração de programas 
estaduais de investimento, os quais comporão o Plano de Recursos Hídricos da bacia. 
Durante a elaboração do Programa Estadual de Investimentos da Bacia do Rio 
Paraíba do Sul procurou-se identificar um conjunto harmônico de intervenções 
estruturais e não estruturais capazes de reverter o atual quadro de degradação dos 
recursos hídricos da bacia.  
 
O programa foi concebido de modo a constituir-se na base para uma futura 
negociação de crédito externo para financiamento do conjunto de intervenções iniciais 
destinadas a impulsionar o processo de gestão, que deverá se efetivar com a 
implementação da cobrança pelo uso da água. 
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O rio Paraíba do Sul chega ao Estado do Rio de Janeiro com a qualidade de suas 
águas já comprometida pelos lançamentos de esgotos domésticos e industriais, além 
de grande carga de sólidos. No trecho fluminense da bacia, da mesma forma,  as 
contribuições de esgotos sanitários que chegam “in natura” aos corpos hídricos e os 
despejos industriais de quase 700 indústrias de pequeno, médio e grande portes 
avolumam a carga poluente, agravando a qualidade da água.  
 
Dependem diretamente desses Recursos Hídricos, além de cerca de 2.400.000 
habitantes da fração fluminense da bacia, uma população de 8.000.000 de habitantes 
do Município do Rio de Janeiro e Baixada Fluminense, cujo abastecimento de água 
domiciliar provém da captação realizada pela CEDAE de 44 m3/s no rio Guandu, curso 
este, receptor da reversão de até 160m3/s derivados do rio Paraíba do Sul e mais 20 
m3/s do rio Piraí. 
 
Uma avaliação prévia dos fatores relacionados à degradação da qualidade da água na 
parcela fluminense da bacia do rio Paraíba do Sul revelou a ausência de tratamento 
dos efluentes domésticos e a disposição inadequada dos resíduos sólidos, em todas 
as cidades desta fração da bacia. Outros aspectos foram considerados prioritários 
para a melhoria da qualidade da água da bacia tais como: a drenagem urbana e o 
controle das inundações; o controle dos processos erosivos e dos efluentes industriais. 
Essa situação se agrava nos períodos de estiagem, para o trecho do rio Paraíba do 
Sul situado a jusante da barragem de Santa Cecília, em virtude da vazão de até 160 
m3 /s transposta para a vertente atlântica da serra do Mar, gerando energia elétrica no 
Complexo Hidrelétrico de Lajes e abastecendo outros usuários de recursos hídricos 
situados na bacia do rio Guandu. A redução da vazão do rio Paraíba do Sul acarreta 
problemas nas captações dos sistemas de abastecimento de água das localidades 
situadas a jusante, além de reduzir a diluição dos efluentes domésticos. 
 
Os estudos desenvolvidos sobre esses componentes geraram um conjunto de 
intervenções prioritárias posteriormente hierarquizadas, com base em análises de 
custo-benefício. O Programa Estadual de Investimentos da fração fluminense da bacia 
foi orçado em cerca  de R$ 1,4 bilhão. 
 
Após o PQA, foi desenvolvido o Projeto Preparatório para a Gerenciamento  dos 
Recursos Hídricos do Paraíba do Sul (PPG), priorizando uma parcela das intervenções 
previstas no PQA e envolvendo recursos da ordem de US$ 40 milhões. O PPG 
englobou também a realização do Programa de Investimentos relativo à fração mineira 
da bacia, equalizando, desta forma, o nível de informações nos três estados. 
 
Com a criação da Agência Nacional de Águas (ANA), em outubro de 2000, o processo 
de gestão foi dinamizado, com metas prioritárias estabelecidas, dentre as quais devem 
ser destacadas:  
 

- a implantação da cobrança pelo uso da água, aprovada pelo CEIVAP, com 
início previsto para 2002;   

 
- a criação da Agência da Bacia do rio  Paraíba do Sul, prevista para 2001;   
 
- o lançamento do Programa Nacional de Despoluição de Bacias Hidrográficas. 

 
Adicionalmente a estas metas, foram destinados recursos do OGU, provenientes de 
emendas orçamentárias dos parlamentares do Rio de Janeiro, para a execução de 
ações relativas a obras de Esgotamento Sanitário, obras de Recuperação e 
Preservação de Mananciais e Cursos d’Água e Comunicação Social para o Uso 
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Racional da Água. Esses recursos são provenientes do OGU e consignados à ANA, 
rubrica 18.541.0495.1967.0042 – Despoluição da Bacia do Rio Paraíba do Sul no 
Estado do Rio de Janeiro.  
 
 
3. MUNICÍPIO 
 
O município de Resende possuí uma área de 1.113,10 km2. A população total 
residente neste município é de 104.482 habitantes, dos quais a maior parte, 67.877 
habitantes, reside na sede municipal, conforme informações do censo do IBGE de 
2000. 
 
O Município de Resende situa-se ao sul do Estado do Rio de Janeiro, distando 
aproximadamente 160 km da cidade do Rio de Janeiro, 270 km de São Paulo e 350 
km de Belo Horizonte.  
 
Limita-se com os municípios de Barra Mansa, Quatis, Porto Real e Itatiaia, no Rio de 
Janeiro e Arapeí, São José do Barreiro e Bananal, em São Paulo, e em relação a 
bacia, situa-se na região do Médio Paraíba, particularmente em um trecho 
caracterizado pela concentração industrial. 
 
 
4. AVALIAÇÃO DOS PROBLEMAS     
 
De acordo com o anteriormente exposto foi relacionada a Ação a ser implementada na 
cidade de Resende, objetivando a recuperação e a preservação da qualidade e 
quantidade dos recursos hídricos na parcela fluminense da bacia hidrográfica do 
Paraíba do Sul. 
 
A cidade de Resende possui rede coletora de esgotos na quase totalidade dos 
logradouros públicos e apenas uma parcela desses efluentes é tratada em três 
pequenas estações de tratamento, das quais a ETE ALEGRIA, por estar desativada, é 
objeto deste pleito. Portanto, a maior parcela dos esgotos gerados na cidade é 
lançada “in natura” no rio Paraíba do Sul, situação que se agrava, por haver despejos 
à montante da captação da Estação de Tratamento de Água (ETA Liberdade), 
provenientes dos bairros Cidade Alegria, Alegria Velha, Itapuca, Mutirão e Mirante das 
Colinas, cujos lançamentos ocorrem no rio Preto, cuja foz se situa aproximadamente a 
200 m da ETA Liberdade. Esta ETE será responsável pelo tratamento dos efluentes 
domésticos de aproximadamente 30.000 habitantes, representando 43 % da 
população atual. A implantação da referida obra está diretamente ligada à qualidade 
da água do rio Preto e consequentemente do Paraíba do Sul. 
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4.1 Obra de Esgotamento Sanitário  
 
4.1.1 Transporte e Disposição Final Adequada 
 
As intervenções previstas,  são:  
 
− Recuperação da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE ALEGRIA) 
 

A ETE-Alegria será constituída de: 
− Caixa de grades; 
− Caixa de areia; 
− Medidor Parshall; 
− Reator anaeróbio de fluxo ascendente, oriundo da transformação do atual 

tanque de aeração; 
− Tanque de pré-aeração; 
− Tanque de aeração por Biodisco; 
− Decantador secundário; 
− Centrífugas. 

 
A ETE Alegria foi dimensionada para atender aos seguintes parâmetros: 

− Vazão média = 230 m3/h; 
− População atendida = 30.000 hab; 
− “Per capita” de esgotos = 180 l/hab.dia; 
− DBO5 = 232 mg/l; 
− DQO = 570 mg/l; 
− Sólidos totais = 387 mg/l. 

 
As obras de recuperação da ETE-Alegria consideraram o aproveitamento do tanque 
de aeração existente, transformando-o em reator UASB e usando parte da estrutura 
existente dos leitos de secagem nos futuros tanques de aeração. O decantador 
também poderá ser aproveitado devido ao uso do BIODRUM, já que o lodo adere aos 
discos, permitindo que se aplique uma taxa maior. 
 
A implantação das reformas da ETE Alegria acima descritas estão orçadas em R$ 
2.073.844,29. 
 
Em anexo apresentam-se croquis da cidade de Resende com a localização da ETA 
Alegria, detalhe da localização desta unidade em relação a ETA Liberdade e 
fluxograma do processo de tratamento. 
 
Estas atividades está caracterizada como ações de Despoluição de Bacias 
Hidrográficas, tais como, obras de transporte e disposição final adequada dos esgotos, 
previstos no empreendimento de “Obras de Esgotamento Sanitário”.     
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DESPOLUIÇÃO  DA BACIA DO  RIO PARAÍBA DO SUL NO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

BARRA MANSA 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
A importância política e econômica da bacia do rio Paraíba do Sul no contexto 
nacional chamou a atenção dos Governos Federal e Estaduais, bem como de diversos 
setores da sociedade, para a necessidade de recuperação de seus recursos hídricos, 
tendo em vista o elevado grau de poluição e de degradação ambiental em que se 
encontra. 
 
Ao longo dos anos, a contaminação de suas águas e de seus afluentes atingiu índices 
muito elevados, exigindo ações imediatas de recuperação e mitigação, capazes de 
reverter e atenuar o processo e disponibilizar às futuras gerações este recurso natural 
em condições de qualidade adequadas. Hoje, esta situação foi agravada face à atual 
escassez de água resultante do prolongado período de estiagem que atingiu diversos 
Estados. 
 
 
2. HISTÓRICO 
 
Em 22 de março de 1996, pelo decreto nº 1.842 o presidente da República instituiu o 
novo Comitê para Integração da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul (CEIVAP), 
instalado em 18 de dezembro de 1997 e que se constituiu no primeiro passo para a 
implantação do novo modelo de gestão na bacia. O CEIVAP foi fortalecido com a 
aprovação da lei 9.433/97, conhecida como Lei das Águas, que instituiu a Política 
Nacional de Recursos Hídricos, e pelas leis estaduais de recursos hídricos dos 
Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, estados estes nos quais a 
bacia do Paraíba do Sul se insere. 
 
O Governo Federal, com o propósito de acelerar a implementação do novo modelo de 
gestão da bacia do rio Paraíba do Sul nos moldes estabelecidos pela Lei 9.433/97, 
celebrou convênios em junho de 1996, com os Estados de Minas Gerais, Rio de 
Janeiro e São Paulo, integrantes dessa bacia, visando a elaboração de um plano de 
recursos hídricos integrado. Os estudos resultantes desses convênios começaram em 
janeiro de 1997 e foram concluídos em março de 1999. Exceção se deu com o Estado 
de Minas Gerais, que à época da celebração desses instrumentos passava por uma 
reestruturação institucional e não pôde assinar o convênio. A cada Estado partícipe do 
convênio foram destinados recursos do Projeto Qualidade das Águas e Controle da 
Poluição Hídrica (PQA), executado pela Secretaria de Política Urbana (SEPURB) do 
Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) para elaboração de Programas 
Estaduais de Investimento, os quais comporão o Plano de Recursos Hídricos da 
Bacia. 
 
Durante a elaboração do Programa Estadual de Investimentos da Bacia do Rio 
Paraíba do Sul procurou-se identificar um conjunto harmônico de intervenções 
estruturais e não estruturais capazes de reverter o atual quadro de degradação dos 
recursos hídricos da bacia.  
 
O programa foi concebido de modo a constituir-se na base para uma futura 
negociação de crédito externo para financiamento do conjunto de intervenções iniciais 
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destinadas a impulsionar o processo de gestão, que deverá se efetivar com a 
implementação da cobrança pelo uso da água. 
 
O rio Paraíba do Sul chega ao Estado do Rio de Janeiro com a qualidade de suas 
águas já comprometida pelos lançamentos de esgotos domésticos e industriais, além 
de grande carga de sólidos. No trecho fluminense da bacia, da mesma forma,  as 
contribuições de esgotos sanitários que chegam “in natura” aos corpos hídricos e os 
despejos industriais de quase 700 indústrias de pequeno, médio e grande portes 
avolumam a carga poluente, agravando a qualidade da água.  
 
Dependem diretamente desses Recursos Hídricos, além de cerca de 2.400.000 
habitantes da fração fluminense da bacia, uma população de 8.000.000 de habitantes 
do Município do Rio de Janeiro e Baixada Fluminense, cujo abastecimento de água 
domiciliar provém da captação realizada pela CEDAE de 44 m3/s no rio Guandu, curso 
este, receptor da reversão de até 160m3/s derivados do rio Paraíba do Sul e mais 20 
m3/s do rio Piraí. 
 
Uma avaliação prévia dos fatores relacionados à degradação da qualidade da água na 
parcela fluminense da bacia do rio Paraíba do Sul revelou a ausência de tratamento 
dos efluentes domésticos e a disposição inadequada dos resíduos sólidos, em todas 
as cidades desta fração da bacia. Outros aspectos foram considerados prioritários 
para a melhoria da qualidade da água da bacia tais como: a drenagem urbana e o 
controle das inundações; o controle dos processos erosivos e dos efluentes industriais. 
Essa situação se agrava nos períodos de estiagem, para o trecho do rio Paraíba do 
Sul situado a jusante da barragem de Santa Cecília, em virtude da vazão de até 160 
m3 /s transposta para a vertente atlântica da serra do Mar, gerando energia elétrica no 
Complexo Hidrelétrico de Lajes e abastecendo outros usuários de recursos hídricos 
situados na bacia do rio Guandu. A redução da vazão do rio Paraíba do Sul acarreta 
problemas nas captações dos sistemas de abastecimento de água das localidades 
situadas a jusante, além de reduzir a diluição dos efluentes domésticos. 
 
Os estudos desenvolvidos sobre esses componentes geraram um conjunto de 
intervenções prioritárias posteriormente hierarquizadas, com base em análises de 
custo-benefício. O Programa Estadual de Investimentos da fração fluminense da bacia 
foi orçado em cerca  de R$ 1,4 bilhão. 
 
Após o PQA, foi desenvolvido o Projeto Preparatório para a Gerenciamento  dos 
Recursos Hídricos do Paraíba do Sul (PPG), priorizando uma parcela das intervenções 
previstas no PQA e envolvendo recursos da ordem de US$ 40 milhões. O PPG 
englobou também a realização do Programa de Investimentos relativo à fração mineira 
da bacia, equalizando, desta forma, o nível de informações nos três estados. 
 
Com a criação da Agência Nacional de Águas (ANA), em outubro de 2000, o processo 
de gestão foi dinamizado, com metas prioritárias estabelecidas, dentre as quais devem 
ser destacadas:  
 

- a implantação da cobrança pelo uso da água, aprovada pelo CEIVAP, com 
início previsto para 2002;   

- a criação da Agência da Bacia do rio  Paraíba do Sul, prevista para 2001;   
- o lançamento do Programa Nacional de Despoluição de Bacias Hidrográficas. 

 
Adicionalmente a estas metas, foram destinados recursos do OGU, provenientes de 
emendas orçamentárias dos parlamentares do Rio de Janeiro, para a execução de 
ações relativas a obras de Esgotamento Sanitário, obras de Recuperação e 
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Preservação de Mananciais e Cursos d’Água e Comunicação Social para o Uso 
Racional da Água. Esses recursos são provenientes do OGU e consignados à ANA, 
rubrica 18.541.0495.1967.0042 – Despoluição da Bacia do Rio Paraíba do Sul no 
Estado do Rio de Janeiro.  
 
 
3. MUNICÍPIO 
 
A cidade de Barra Mansa está situada às margens do rio Paraíba do Sul, na região 
fluminense do Médio Vale do Paraíba, entre as serras do Mar e da Mantiqueira. Limita-
se ao Norte com os municípios de Valença e Quatis, ao Sul com Rio Claro, Piraí e 
Bananal (SP), à Leste com Volta Redonda, Barra do Piraí e Piraí e à Oeste com 
Resende, Quatis e Porto Real. 
 
A cidade está localizada na região do Médio Vale do rio Paraíba do Sul, praticamente 
geminada `a cidade de Volta Redonda, situa-se entre as maiores da bacia, com uma 
população 170.543 habitantes, da qual mais de 90%, reside na sede municipal, 
conforme informações do censo do IBGE de 2000. Vem crescendo de forma 
desordenada entre rios e morros, sendo por isso, vitimada por deslizamentos de 
encostas e pelo assoreamento de seus rios 
 
 
4.  AVALIAÇÃO DOS PROBLEMAS 
 
De acordo com o anteriormente exposto foram relacionadas as ações a serem 
implementadas no Município de Barra Mansa, objetivando a recuperação e 
preservação da qualidade e quantidade dos recursos hídricos na parcela fluminense 
da bacia hidrográfica do Paraíba do Sul. 
 
O Projeto Piloto de Controle da Erosão na bacia do rio Barra Mansa foi desenvolvido 
com o objetivo de contribuir para a recuperação dos mananciais e  para a melhoria da 
qualidade das águas do rio Barra Mansa e do rio Paraíba do Sul, através de uma 
redução da carga de sólidos provenientes das áreas degradadas pela erosão. O 
projeto diz respeito a 20 situações de ocorrência de processos erosivos identificadas 
no perímetro urbano da cidade de Barra Mansa e apresentadas na figura anexa. 
Beneficiar-se-ão diretamente da recuperação e controle desses locais de erosão, os 
usuários  da bacia que se abastecem de suas águas e passarão a recebê-la, com 
menor quantidade de sedimentos em suspensão e os cursos d’água receptores, que 
terão suas seções de escoamento preservadas. Os processos erosivos na bacia vêm 
contribuindo significativamente para  acelerar o processo de assoreamento da calha e, 
conseqüentemente, para o agravamento dos problemas associados a inundações na 
área urbana. Sendo a cidade de Barra Mansa uma das mais críticas de toda a bacia 
do rio Paraíba do Sul, no que diz respeito ao aspecto “Erosão em Área Urbana”,  
justifica-se a escolha desta bacia como área prioritária ao desenvolvimento de um 
projeto de controle de erosão.  
 
Esta proposta de intervenção enquadra-se em ações ligadas à Despoluição de Bacias 
Hidrográficas,   no empreendimento “Obras de Recuperação e Preservação de 
Mananciais e Cursos D’água”, mais diretamente nas atividades de Contenção de 
Encostas e de Controle de Erosão, e de forma indireta, nas atividades de 
Desassoreamento e de Controle de Enchentes. 
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4.1 Obras Previstas de Recuperação e Preservação de 
Mananciais e Cursos d’Água  

 
4.1.1 Desassoreamento e Obras para Prevenção ou Minimização 

dos Efeitos da Seca 
 
As ações previstas encontram-se relacionadas no quadro abaixo: 
 

Ações Preventivas 
TIPO AÇÃO CUSTOS (R$) 

Estudos 
Básicos 

Levantamento Aerofotogramétrico: 
- Vôo em 1:25.000 com ortofotocarta digital em 1:10.000 da bacia 
incluindo toda a área urbana; 
- Vôo em 1:8.000 e restituição digital em 1:2.000 de toda a área 
urbana de Barra Mansa (previsto em outro componente do Projeto 
Inicial). 

42.000,00 
 
 
 
 

 Mapeamento Geológico-Geotécnico: 
- Identificação em mapas planialtimétricos das áreas de risco 
potencial e real de deslizamentos de encostas da área urbana de 
Barra Mansa;  
- Definição de critérios geotécnicos para ocupação de encostas. 

15.000,00 

 Caracterização da Vegetação Florestal: 
- Levantamento da estrutura e da composição florística dos 
remanescentes florestais, identificando a importância e as 
características ecológicas das espécies, em especial as épocas de 
frutificação, as funções ecológicas e os usos potenciais. 
 

25.000,00 

Capacitação Cursos: 
- Curso de capacitação para uso do mapeamento geológico-
geotécnico;  
- Curso de capacitação para uso das informações florestais 
levantadas em campo; 
- Curso sobre normas para ocupação de encostas, com elaboração 
de projeto de lei.  

30.000,00 

 Equipamentos: 
- Aquisição de computadores, impressoras e programas adequados 
para uso das informações geradas nos estudos básicos.  

19.000,00 

 Viveiro de Mudas: 
- Construção de um viveiro na bacia ou ampliação dos viveiros 
municipais para a produção de mudas a serem utilizadas nas ações 
corretivas. 

 

50.000,00 

Mobilização Mobilização Local: 
- Realização de reuniões com diversos setores da sociedade local, 
visando despertar interesse de participação no projeto, com apoio 
financeiro e/ou material. 

12.000,00 

 Educação Ambiental: 
- Formação de agentes de educação ambiental para discussão com 
as comunidades sobre os aspectos pertinentes à erosão e formas de 
participação social no controle. 

30.000,00 
 

 Mobilização Regional: 
- Realização de três seminários de divulgação e troca de experiências 
com os grupos executores dos outros projetos-pilotos de controle de 
erosão. 

9.000,00 

 Monitoramento e Controle de Queimadas: 
- Formação de grupos locais de apoio à ação do IEF, do Batalhão 
Florestal e do Corpo de Bombeiros, visando reduzir a incidência de 
queimadas na região. 

30.000,00 
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Ações Corretivas 
TIPO AÇÃO CUSTO(R$) 

Área Rural Diagnóstico Participativo: 
- Levantamento das condições sócio-econômicas e ambientais, junto 

aos produtores rurais, com uso de técnicas de DRP, para escolha e 
detalhamento dos projetos demonstrativos e definição de áreas de 
localização. 

320.000,00 

 Projeto Demonstrativo Silvipastoril: 
- Implantação de 40 ha de unidades demonstrativas de pastagens 
sombreadas, com uso de espécies arbóreas consorciadas com as 
gramíneas. 

 

 Projeto Demonstrativo de Fruticultura: 
- Implantação de 20 ha de unidades demonstrativas de fruticultura. 

 

 Projeto Demonstrativo Agroflorestal: 
 - Implantação de 20 ha de unidades demonstrativas de SAFs, 
consorciando espécies agrícolas e florestais na mesma unidade de 
produção. 

 

 Projeto Demonstrativo de Reflorestamento: 
- Implantação de 30 ha de unidades demonstrativas de plantios 
florestais para a recuperação de encostas e mananciais. 

 
 

Área Urbana Recuperação de 20 áreas de erosão no perímetro urbano da bacia, 
com uso prioritário de espécies arbóreas de rápido crescimento e 
uso de técnicas de contenção de baixo custo, como muro de peso 
de pneus. O detalhamento de cada área encontra-se no anexo 2.  

518.280,00 

Coordenação  100.000,00 
Total 1.200.000,00 
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DESPOLUIÇÃO  DA BACIA DO  RIO PARAÍBA DO SUL NO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

BARRA DO PIRAÍ 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
A importância política e econômica da bacia do rio Paraíba do Sul no contexto 
nacional chamou a atenção dos Governos Federal e Estaduais, bem como de diversos 
setores da sociedade, para a necessidade de recuperação de seus recursos hídricos, 
tendo em vista o elevado grau de poluição e de degradação ambiental em que se 
encontra. 
 
Ao longo dos anos, a contaminação de suas águas e de seus afluentes atingiu índices 
muito elevados, exigindo ações imediatas de recuperação e mitigação, capazes de 
reverter e atenuar o processo e disponibilizar às futuras gerações este recurso natural 
em condições de qualidade adequadas. Hoje, esta situação foi agravada face à atual 
escassez de água resultante do prolongado período de estiagem que atingiu diversos 
Estados. 
 
 
2. HISTÓRICO 
 
Em 22 de março de 1996, pelo decreto nº 1.842 o presidente da República instituiu o 
novo Comitê para Integração da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul (CEIVAP), 
instalado em 18 de dezembro de 1997 e que se constituiu no primeiro passo para a 
implantação do novo modelo de gestão na bacia. O CEIVAP foi fortalecido com a 
aprovação da lei 9.433/97, conhecida como Lei das Águas, que instituiu a Política 
Nacional de Recursos Hídricos, e pelas leis estaduais de recursos hídricos dos 
Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, estados estes nos quais a 
bacia do Paraíba do Sul se insere. 
 
O Governo Federal, com o propósito de acelerar a implementação do novo modelo de 
gestão da bacia do rio Paraíba do Sul nos moldes estabelecidos pela Lei 9.433/97, 
celebrou convênios em junho de 1996, com os Estados de Minas Gerais, Rio de 
Janeiro e São Paulo, integrantes dessa bacia, visando a elaboração de um plano de 
recursos hídricos integrado. Os estudos resultantes desses convênios começaram em 
janeiro de 1997 e foram concluídos em março de 1999. Exceção se deu com o Estado 
de Minas Gerais, que à época da celebração desses instrumentos passava por uma 
reestruturação institucional e não pôde assinar o convênio. A cada Estado partícipe do 
convênio foram destinados recursos do Projeto Qualidade das Águas e Controle da 
Poluição Hídrica (PQA), executado pela Secretaria de Política Urbana (SEPURB) do 
Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) para elaboração de programas 
estaduais de investimento, os quais comporão o Plano de Recursos Hídricos da bacia. 
Durante a elaboração do Programa Estadual de Investimentos da Bacia do Rio 
Paraíba do Sul procurou-se identificar um conjunto harmônico de intervenções 
estruturais e não estruturais capazes de reverter o atual quadro de degradação dos 
recursos hídricos da bacia.  
 
O programa foi concebido de modo a constituir-se na base para uma futura 
negociação de crédito externo para financiamento do conjunto de intervenções iniciais 
destinadas a impulsionar o processo de gestão, que deverá se efetivar com a 
implementação da cobrança pelo uso da água. 
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O rio Paraíba do Sul chega ao Estado do Rio de Janeiro com a qualidade de suas 
águas já comprometida pelos lançamentos de esgotos domésticos e industriais, além 
de grande carga de sólidos. No trecho fluminense da bacia, da mesma forma,  as 
contribuições de esgotos sanitários que chegam “in natura” aos corpos hídricos e os 
despejos industriais de quase 700 indústrias de pequeno, médio e grande portes 
avolumam a carga poluente, agravando a qualidade da água.  
 
Dependem diretamente desses Recursos Hídricos, além de cerca de 2.400.000 
habitantes da fração fluminense da bacia, uma população de 8.000.000 de habitantes 
do Município do Rio de Janeiro e Baixada Fluminense, cujo abastecimento de água 
domiciliar provém da captação realizada pela CEDAE de 44 m3/s no rio Guandu, curso 
este, receptor da reversão de até 160m3/s derivados do rio Paraíba do Sul e mais 20 
m3/s do rio Piraí. 
 
Uma avaliação prévia dos fatores relacionados à degradação da qualidade da água na 
parcela fluminense da bacia do rio Paraíba do Sul revelou a ausência de tratamento 
dos efluentes domésticos e a disposição inadequada dos resíduos sólidos, em todas 
as cidades desta fração da bacia. Outros aspectos foram considerados prioritários 
para a melhoria da qualidade da água da bacia tais como: a drenagem urbana e o 
controle das inundações; o controle dos processos erosivos e dos efluentes industriais. 
Essa situação se agrava nos períodos de estiagem, para o trecho do rio Paraíba do 
Sul situado a jusante da barragem de Santa Cecília, em virtude da vazão de até 160 
m3 /s transposta para a vertente atlântica da serra do Mar, gerando energia elétrica no 
Complexo Hidrelétrico de Lajes e abastecendo outros usuários de recursos hídricos 
situados na bacia do rio Guandu. A redução da vazão do rio Paraíba do Sul acarreta 
problemas nas captações dos sistemas de abastecimento de água das localidades 
situadas a jusante, além de reduzir a diluição dos efluentes domésticos. 
 
Os estudos desenvolvidos sobre esses componentes geraram um conjunto de 
intervenções prioritárias posteriormente hierarquizadas, com base em análises de 
custo-benefício. O Programa Estadual de Investimentos da fração fluminense da bacia 
foi orçado em cerca  de R$ 1,4 bilhão. 
 
Após o PQA, foi desenvolvido o Projeto Preparatório para a Gerenciamento  dos 
Recursos Hídricos do Paraíba do Sul (PPG), priorizando uma parcela das intervenções 
previstas no PQA e envolvendo recursos da ordem de US$ 40 milhões. O PPG 
englobou também a realização do Programa de Investimentos relativo à fração mineira 
da bacia, equalizando, desta forma, o nível de informações nos três estados. 
Com a criação da Agência Nacional de Águas (ANA), em outubro de 2000, o processo 
de gestão foi dinamizado, com metas prioritárias estabelecidas, dentre as quais devem 
ser destacadas:  
 

- a implantação da cobrança pelo uso da água, aprovada pelo CEIVAP, com 
início previsto para 2002;   

- a criação da Agência da Bacia do rio  Paraíba do Sul, prevista para 2001;   
- o lançamento do Programa Nacional de Despoluição de Bacias Hidrográficas. 
 

Adicionalmente a estas metas, foram destinados recursos do OGU, provenientes de 
emendas orçamentárias dos parlamentares do Rio de Janeiro, para a execução de 
ações relativas a obras de Esgotamento Sanitário, obras de Recuperação e 
Preservação de Mananciais e Cursos d’Água e Comunicação Social para o Uso 
Racional da Água. Esses recursos são provenientes do OGU e consignados à ANA, 
rubrica 18.541.0495.1967.0042 – Despoluição da Bacia do Rio Paraíba do Sul no 
Estado do Rio de Janeiro.  
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3. MUNICÍPIO 
 
O município de Barra do Piraí possuí uma área de 577,3 km2. A população total 
residente neste município é de 88.475 habitantes, dos quais a maior parte, 66.900 
habitantes, reside na sede municipal, conforme informações do censo do IBGE de 
2000. 
 
Está limitado pelos municípios de Valença, Vassouras, Mendes, Piraí, Pinheiral, Volta 
redonda e Barra Mansa, e em relação a bacia, situa-se na região do Médio Paraíba. 
A cidade de Barra do Piraí desenvolve-se na confluência do rio Piraí com o rio Paraíba 
do Sul, onde está localizada a barragem de Santa Cecília.  
 
 
4. AVALIAÇÃO DOS PROBLEMAS     
 
De acordo com o anteriormente exposto, foram relacionadas as ações a serem 
implementadas na cidade de Barra do Piraí, objetivando a recuperação e a 
preservação da qualidade e quantidade dos recursos hídricos na parcela fluminense 
da bacia hidrográfica do Paraíba do Sul. 
 
O tópico “Despoluição da Bacia do rio Paraíba do Sul” torna-se abrangente na medida 
em que se considera não somente a qualidade das águas existentes na bacia em suas 
diversas formas, mas também a qualidade de vida de seus habitantes que se utilizam 
desse recurso natural. 
 
Com este conceito, observa-se que várias cidades situadas na bacia, possuem 
estruturas de recalque que captam água bruta diretamente no rio Paraíba do Sul e em 
seus tributários, em situações precaríssimas de funcionamento, seja por operação e 
manutenção inadequadas, deterioração de equipamentos e em vários casos, por 
assoreamento dos canais de adução e ainda por localizações vulneráveis à 
contaminação por lançamentos de esgotos a montante.  
 
O sistema de abastecimento de água da cidade de Barra do Piraí caracteriza-se por 
sua fragmentação em sete subsistemas, dos quais três utilizam como manancial o rio 
Paraíba do Sul. Destes o subsistema denominado Principal, responsável pelo 
abastecimento de 45% da população atendida, é o único cujas captações, em número 
de duas ( Carola e Santa Cecília ), são do tipo convencional dotadas de bombas 
centrífugas de eixo horizontal, enquanto os outros dois subsistemas, Matadouro e Vila 
Helena, utilizam-se de captações do tipo flutuante.   
 
A captação denominada Carola capta água aproximadamente a 1.000 metros a 
jusante da barragem de Santa Cecília. Sua tomada d’água é feita diretamente no rio 
Paraíba, através de um canal de aproximação em péssimas condições de 
funcionamento, concebido em total desacordo com a boa técnica.. O canal apresenta 
angulação muito reduzida em relação à referida margem, estando exposto ao fluxo 
direto do Paraíba e recebendo intensa carga de sólidos, principalmente durante as 
cheias, ocasiões em que fica completamente assoreado exigindo dragagens 
expressivas. 
 
A captação da Carola encontra-se hoje em área ocupada por residências que lançam 
seus esgotos diretamente na margem a montante do ponto de tomada. Mesmo que as 
cargas orgânicas sejam pequenas, em épocas de estiagem as concentrações são 
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relevantes e exigem um controle rigoroso das dosagens das substâncias químicas na 
Estação de Tratamento, principalmente do cloro.  
 
A casa de bombas encontra-se em péssimo estado de conservação, com a grade de 
proteção semi-entupida, conjuntos moto-bombas e tubulações necessitando reparos, 
instalações elétricas em mau estado, sem quadros de comando fechados, além do 
precário estado de conservação da estrutura física da captação.  
 
A captação denominada Santa Cecília capta água à montante da barragem Santa 
Cecília, junto à comporta lateral da margem direita. Não há problemas em seu 
funcionamento hidráulico, a não ser o acúmulo de folhas e galhos que são 
transportados pela corrente, necessitando freqüentes operações de limpeza que 
necessitam da participação da Light. Este problema pode ser minimizado com a 
construção de uma gaiola de grade em torno do crivo de sucção. 
 
Esta elevatória dispõe de apenas um conjunto moto-bomba não contando com outra 
unidade de recalque para promoção de rodízio ou manutenção.  
 
Quanto as captações dos subsistemas Matadouro e Vila Helena, por serem flutuantes 
são capazes de operar acompanhando os diversos níveis d’água do manancial. No 
entanto estas captações não dispõem de grupos moto-bombas de reserva que 
garantam maior segurança de continuidade do abastecimento. 
 
 
4.1 Obras Previstas de Recuperação e Preservação de 

Mananciais e Cursos d’Água 
 
4.1.1 Desassoreamento e Obras para Prevenção ou Minimização 

dos Efeitos da Seca 
 
As intervenções previstas,  são:  

- Reforma das captações d’água de Santa Cecília e da Carola, consistindo, 
a primeira, da instalação de um segundo grupo moto-bomba, revisão das 
instalações elétricas e implantação de quadros de comando elétrico e a 
segunda, na troca dos conjuntos moto-bombas, troca dos quadros de 
comando, revisão das instalações elétricas, reforma geral da estrutura e 
construção de um novo canal de aproximação com desarenador, perfazendo 
um total de R$ 643.240,00.  
As referidas captações atenderão aproximadamente a 40.000 habitantes.   

- Reforma das captações dos subsistemas Matadouro e Santa Helena, 
consistindo na  aquisição de novos conjuntos motor-bombas idênticos aos 
existentes inclusive acessórios, permitindo o rodízio de funcionamento e 
revisão geral das instalações elétricas, perfazendo um  total  de  R$ 
56.760,00, sendo  aplicados  R$ 27.160,00  no subsistema Matadouro e R$ 
29.600,00 no Santa Helena. 
As referidas captações atenderão, em conjunto, a aproximadamente 20.000 
habitantes.  
  

As intervenções acima referidas enquadram-se em obras de desassoreamento e de 
prevenção ou minimização dos efeitos da seca previstos no empreendimento de 
“Obras de Recuperação e Preservação de Mananciais e Cursos d’Água”. 
Em anexo apresenta-se o croquis da cidade de Barra do Piraí com a localização das 
captações dos referidos subsistemas. 
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DESPOLUIÇÃO  DA BACIA DO  RIO PARAÍBA DO SUL NO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

TRÊS RIOS 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
A importância política e econômica da bacia do rio Paraíba do Sul no contexto 
nacional chamou a atenção dos Governos Federal e Estaduais, bem como de diversos 
setores da sociedade, para a necessidade de recuperação de seus recursos hídricos, 
tendo em vista o elevado grau de poluição e de degradação ambiental em que se 
encontra. 
 
Ao longo dos anos, a contaminação de suas águas e de seus afluentes atingiu índices 
muito elevados, exigindo ações imediatas de recuperação e mitigação, capazes de 
reverter e atenuar o processo e disponibilizar às futuras gerações este recurso natural 
em condições de qualidade adequadas. Hoje, esta situação foi agravada face à atual 
escassez de água resultante do prolongado período de estiagem que atingiu diversos 
Estados. 
 
 
2. HISTÓRICO 
 
Em 22 de março de 1996, pelo decreto nº 1.842 o presidente da República instituiu o 
novo Comitê para Integração da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul (CEIVAP), 
instalado em 18 de dezembro de 1997 e que se constituiu no primeiro passo para a 
implantação do novo modelo de gestão na bacia. O CEIVAP foi fortalecido com a 
aprovação da lei 9.433/97, conhecida como Lei das Águas, que instituiu a Política 
Nacional de Recursos Hídricos, e pelas leis estaduais de recursos hídricos dos 
Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, estados estes nos quais a 
bacia do Paraíba do Sul se insere. 
 
O Governo Federal, com o propósito de acelerar a implementação do novo modelo de 
gestão da bacia do rio Paraíba do Sul nos moldes estabelecidos pela Lei 9.433/97, 
celebrou convênios em junho de 1996, com os Estados de Minas Gerais, Rio de 
Janeiro e São Paulo, integrantes dessa bacia, visando a elaboração de um plano de 
recursos hídricos integrado. Os estudos resultantes desses convênios começaram em 
janeiro de 1997 e foram concluídos em março de 1999. Exceção se deu com o Estado 
de Minas Gerais, que à época da celebração desses instrumentos passava por uma 
reestruturação institucional e não pôde assinar o convênio. A cada Estado partícipe do 
convênio foram destinados recursos do Projeto Qualidade das Águas e Controle da 
Poluição Hídrica (PQA), executado pela Secretaria de Política Urbana (SEPURB) do 
Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) para elaboração de programas 
estaduais de investimento, os quais comporão o Plano de Recursos Hídricos da bacia. 
Durante a elaboração do Programa Estadual de Investimentos da Bacia do Rio 
Paraíba do Sul procurou-se identificar um conjunto harmônico de intervenções 
estruturais e não estruturais capazes de reverter o atual quadro de degradação dos 
recursos hídricos da bacia.  
 
O programa foi concebido de modo a constituir-se na base para uma futura 
negociação de crédito externo para financiamento do conjunto de intervenções iniciais 
destinadas a impulsionar o processo de gestão, que deverá se efetivar com a 
implementação da cobrança pelo uso da água. 
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O rio Paraíba do Sul chega ao Estado do Rio de Janeiro com a qualidade de suas 
águas já comprometida pelos lançamentos de esgotos domésticos e industriais, além 
de grande carga de sólidos. No trecho fluminense da bacia, da mesma forma,  as 
contribuições de esgotos sanitários que chegam “in natura” aos corpos hídricos e os 
despejos industriais de quase 700 indústrias de pequeno, médio e grande portes 
avolumam a carga poluente, agravando a qualidade da água.  
 
Dependem diretamente desses Recursos Hídricos, além de cerca de 2.400.000 
habitantes da fração fluminense da bacia, uma população de 8.000.000 de habitantes 
do Município do Rio de Janeiro e Baixada Fluminense, cujo abastecimento de água 
domiciliar provém da captação realizada pela CEDAE de 44 m3/s no rio Guandu, curso 
este, receptor da reversão de até 160m3/s derivados do rio Paraíba do Sul e mais 20 
m3/s do rio Piraí. 
 
Uma avaliação prévia dos fatores relacionados à degradação da qualidade da água na 
parcela fluminense da bacia do rio Paraíba do Sul revelou a ausência de tratamento 
dos efluentes domésticos e a disposição inadequada dos resíduos sólidos, em todas 
as cidades desta fração da bacia. Outros aspectos foram considerados prioritários 
para a melhoria da qualidade da água da bacia tais como: a drenagem urbana e o 
controle das inundações; o controle dos processos erosivos e dos efluentes industriais. 
Essa situação se agrava nos períodos de estiagem, para o trecho do rio Paraíba do 
Sul situado a jusante da barragem de Santa Cecília, em virtude da vazão de até 160 
m3 /s transposta para a vertente atlântica da serra do Mar, gerando energia elétrica no 
Complexo Hidrelétrico de Lajes e abastecendo outros usuários de recursos hídricos 
situados na bacia do rio Guandu. A redução da vazão do rio Paraíba do Sul acarreta 
problemas nas captações dos sistemas de abastecimento de água das localidades 
situadas a jusante, além de reduzir a diluição dos efluentes domésticos. 
 
Os estudos desenvolvidos sobre esses componentes geraram um conjunto de 
intervenções prioritárias posteriormente hierarquizadas, com base em análises de 
custo-benefício. O Programa Estadual de Investimentos da fração fluminense da bacia 
foi orçado em cerca  de R$ 1,4 bilhão. 
 
Após o PQA, foi desenvolvido o Projeto Preparatório para a Gerenciamento  dos 
Recursos Hídricos do Paraíba do Sul (PPG), priorizando uma parcela das intervenções 
previstas no PQA e envolvendo recursos da ordem de US$ 40 milhões. O PPG 
englobou também a realização do Programa de Investimentos relativo à fração mineira 
da bacia, equalizando, desta forma, o nível de informações nos três estados. 
 
Com a criação da Agência Nacional de Águas (ANA), em outubro de 2000, o processo 
de gestão foi dinamizado, com metas prioritárias estabelecidas, dentre as quais devem 
ser destacadas:  
 

- a implantação da cobrança pelo uso da água, aprovada pelo CEIVAP, com 
início previsto para 2002;   

- a criação da Agência da Bacia do rio  Paraíba do Sul, prevista para 2001;   
- o lançamento do Programa Nacional de Despoluição de Bacias Hidrográficas. 

 
Adicionalmente a estas metas, foram destinados recursos do OGU, provenientes de 
emendas orçamentárias dos parlamentares do Rio de Janeiro, para a execução de 
ações relativas a obras de Esgotamento Sanitário, obras de Recuperação e 
Preservação de Mananciais e Cursos d’Água e Comunicação Social para o Uso 
Racional da Água. Esses recursos são provenientes do OGU e consignados à ANA, 
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rubrica 18.541.0495.1967.0042 – Despoluição da Bacia do Rio Paraíba do Sul no 
Estado do Rio de Janeiro. 
 
 
3. MUNICÍPIO 
 
O município de Três Rios possuí uma área de 316,5 km2. A população total residente 
neste município é de 71.962 habitantes, dos quais a maior parte, 65.939 habitantes, 
reside na sede municipal, conforme informações do censo do IBGE de 2000. 
 
Está limitado pelos municípios fluminenses de Sapucaia, São José do Vale do Rio 
Preto, Areal e Paraíba do Sul e pelo município mineiro de Chiador, e em relação a 
bacia, situa-se na região do Médio Paraíba. 
 
A cidade de Três Rios desenvolve-se principalmente ao longo da margem esquerda do 
rio Paraíba do Sul e situa-se aproximadamente 3 km a montante da confluência dos 
rios Piabanha e Paraibuna com o Paraíba do Sul.   
 
 
4. AVALIAÇÃO DOS PROBLEMAS 
 
De acordo com o anteriormente exposto foram relacionadas as Ações a serem 
implementadas na cidade de Três Rios, objetivando a recuperação e preservação da 
qualidade e quantidade dos recursos hídricos na parcela fluminense da bacia 
hidrográfica do Paraíba do Sul:  
 
O tópico “Despoluição da Bacia do rio Paraíba do Sul” torna-se abrangente na medida 
em que se considera não somente a qualidade das águas existentes na bacia em suas 
diversas formas, mas também a qualidade de vida de seus habitantes que se utilizam 
desse recurso natural. 
 
Com este conceito, observa-se que várias cidades situadas na bacia, possuem 
estruturas de recalque que captam água bruta diretamente no rio Paraíba do Sul e em 
seus tributários, em situações precaríssimas de funcionamento, seja por operação e 
manutenção inadequadas, deterioração de equipamentos e em vários casos, por 
assoreamento dos canais de adução e ainda por localizações vulneráveis à 
contaminação por lançamentos de esgotos a montante. 
 
O sistema de abastecimento de água da cidade de Três Rios é operado e mantido 
pelo SAAETRI – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios. O manancial que 
abastece a cidade é o rio Paraíba do Sul e a captação de água é feita através de 
estação elevatória dotada de três conjuntos moto-bombas que recalcam atualmente 
335 l/s até a estação de tratamento de água situada 85 m acima do nível da captação. 
A capacidade instalada de recalque que é de 400 l/s, não é atingido muito mais devido 
ao estado de conservação das bombas aliado ao aumento de rugosidade da tubulação 
de recalque, do que pela influência dos níveis d’água. 
 
A referida elevatória de água bruta, incluindo a parte civil e eletromecânica, está em 
mau estado de conservação. A área de captação está totalmente desprotegida, 
notando-se a presença de animais que usam a região como pasto. 
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4.1 Obras Previstas de Recuperação e Preservação de 
Mananciais e Cursos d’Água  

 
4.1.1 Desassoreamento e Obras para Prevenção ou Minimização 

dos Efeitos da Seca 
 
As obras previstas para esta localidade são:  
 
− Melhorias na Captação e na Estação Elevatória de Água Bruta do sistema de 

abastecimento de água da cidade de Três Rios. 
 

As obras de melhoria no sistema de produção de água bruta, consistem reforma geral 
dessas instalações, com a substituição dos conjuntos moto-bombas, quadros de 
comando elétrico, revisão das instalações elétricas, instalação de grupo gerador, 
limpeza da adutora de água bruta, além da proteção da área circunvizinha, perfazendo 
um total de R$ 700.000,00.  
 
As referidas obras atenderão a 100% dos usuários do sistema de abastecimento de 
água, aproximadamente 66.000 habitantes.   
 
As obras de melhoria, tanto na captação, quanto na elevatória de água bruta, atendem 
ao que havia sido recomendado no PQA, em relação a estas unidades do sistema. 
 
Em anexo apresenta-se croquis da cidade de Três Rios com a localização da captação 
e estação elevatória de água bruta do sistema de abastecimento de água. 
 
As intervenções acima caracterizam-se como obras de desassoreamento e de 
prevenção ou minimização dos efeitos da seca previstos no empreendimento de 
“Obras de Recuperação e Preservação de Mananciais e Cursos d’Água”. 
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DESPOLUIÇÃO  DA BACIA DO  RIO PARAÍBA DO SUL NO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

VALENÇA 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
A importância política e econômica da bacia do rio Paraíba do Sul no contexto 
nacional chamou a atenção dos Governos Federal e Estaduais, bem como de diversos 
setores da sociedade, para a necessidade de recuperação de seus recursos hídricos, 
tendo em vista o elevado grau de poluição e de degradação ambiental em que se 
encontra. 
 
Ao longo dos anos, a contaminação de suas águas e de seus afluentes atingiu índices 
muito elevados, exigindo ações imediatas de recuperação e mitigação, capazes de 
reverter e atenuar o processo e disponibilizar às futuras gerações este recurso natural 
em condições de qualidade adequadas. Hoje, esta situação foi agravada face à atual 
escassez de água resultante do prolongado período de estiagem que atingiu diversos 
Estados. 
 
 
2. HISTÓRICO 
 
Em 22 de março de 1996, pelo decreto nº 1.842 o presidente da República instituiu o 
novo Comitê para Integração da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul (CEIVAP), 
instalado em 18 de dezembro de 1997 e que se constituiu no primeiro passo para a 
implantação do novo modelo de gestão na bacia. O CEIVAP foi fortalecido com a 
aprovação da lei 9.433/97, conhecida como Lei das Águas, que instituiu a Política 
Nacional de Recursos Hídricos, e pelas leis estaduais de recursos hídricos dos 
Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, estados estes nos quais a 
bacia do Paraíba do Sul se insere. 
 
O Governo Federal, com o propósito de acelerar a implementação do novo modelo de 
gestão da bacia do rio Paraíba do Sul nos moldes estabelecidos pela Lei 9.433/97, 
celebrou convênios em junho de 1996, com os Estados de Minas Gerais, Rio de 
Janeiro e São Paulo, integrantes dessa bacia, visando a elaboração de um plano de 
recursos hídricos integrado. Os estudos resultantes desses convênios começaram em 
janeiro de 1997 e foram concluídos em março de 1999. Exceção se deu com o Estado 
de Minas Gerais, que à época da celebração desses instrumentos passava por uma 
reestruturação institucional e não pôde assinar o convênio. A cada Estado partícipe do 
convênio foram destinados recursos do Projeto Qualidade das Águas e Controle da 
Poluição Hídrica (PQA), executado pela Secretaria de Política Urbana (SEPURB) do 
Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) para elaboração de programas 
estaduais de investimento, os quais comporão o Plano de Recursos Hídricos da bacia. 
Durante a elaboração do Programa Estadual de Investimentos da Bacia do Rio 
Paraíba do Sul procurou-se identificar um conjunto harmônico de intervenções 
estruturais e não estruturais capazes de reverter o atual quadro de degradação dos 
recursos hídricos da bacia.  
 
O programa foi concebido de modo a constituir-se na base para uma futura 
negociação de crédito externo para financiamento do conjunto de intervenções iniciais 
destinadas a impulsionar o processo de gestão, que deverá se efetivar com a 
implementação da cobrança pelo uso da água. 
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O rio Paraíba do Sul chega ao Estado do Rio de Janeiro com a qualidade de suas 
águas já comprometida pelos lançamentos de esgotos domésticos e industriais, além 
de grande carga de sólidos. No trecho fluminense da bacia, da mesma forma,  as 
contribuições de esgotos sanitários que chegam “in natura” aos corpos hídricos e os 
despejos industriais de quase 700 indústrias de pequeno, médio e grande portes 
avolumam a carga poluente, agravando a qualidade da água.  
 
Dependem diretamente desses Recursos Hídricos, além de cerca de 2.400.000 
habitantes da fração fluminense da bacia, uma população de 8.000.000 de habitantes 
do Município do Rio de Janeiro e Baixada Fluminense, cujo abastecimento de água 
domiciliar provém da captação realizada pela CEDAE de 44 m3/s no rio Guandu, curso 
este, receptor da reversão de até 160m3/s derivados do rio Paraíba do Sul e mais 20 
m3/s do rio Piraí. 
 
Uma avaliação prévia dos fatores relacionados à degradação da qualidade da água na 
parcela fluminense da bacia do rio Paraíba do Sul revelou a ausência de tratamento 
dos efluentes domésticos e a disposição inadequada dos resíduos sólidos, em todas 
as cidades desta fração da bacia. Outros aspectos foram considerados prioritários 
para a melhoria da qualidade da água da bacia tais como: a drenagem urbana e o 
controle das inundações; o controle dos processos erosivos e dos efluentes industriais. 
Essa situação se agrava nos períodos de estiagem, para o trecho do rio Paraíba do 
Sul situado a jusante da barragem de Santa Cecília, em virtude da vazão de até 160 
m3 /s transposta para a vertente atlântica da serra do Mar, gerando energia elétrica no 
Complexo Hidrelétrico de Lajes e abastecendo outros usuários de recursos hídricos 
situados na bacia do rio Guandu. A redução da vazão do rio Paraíba do Sul acarreta 
problemas nas captações dos sistemas de abastecimento de água das localidades 
situadas a jusante, além de reduzir a diluição dos efluentes domésticos. 
 
Os estudos desenvolvidos sobre esses componentes geraram um conjunto de 
intervenções prioritárias posteriormente hierarquizadas, com base em análises de 
custo-benefício. O Programa Estadual de Investimentos da fração fluminense da bacia 
foi orçado em cerca  de R$ 1,4 bilhão. 
 
Após o PQA, foi desenvolvido o Projeto Preparatório para a Gerenciamento  dos 
Recursos Hídricos do Paraíba do Sul (PPG), priorizando uma parcela das intervenções 
previstas no PQA e envolvendo recursos da ordem de US$ 40 milhões. O PPG 
englobou também a realização do Programa de Investimentos relativo à fração mineira 
da bacia, equalizando, desta forma, o nível de informações nos três estados. 
 
Com a criação da Agência Nacional de Águas (ANA), em outubro de 2000, o processo 
de gestão foi dinamizado, com metas prioritárias estabelecidas, dentre as quais devem 
ser destacadas:  
 

- a implantação da cobrança pelo uso da água, aprovada pelo CEIVAP, com 
início previsto para 2002;   

- a criação da Agência da Bacia do rio  Paraíba do Sul, prevista para 2001;   
- o lançamento do Programa Nacional de Despoluição de Bacias Hidrográficas. 
 

Adicionalmente a estas metas, foram destinados recursos do OGU, provenientes de 
emendas orçamentárias dos parlamentares do Rio de Janeiro, para a execução de 
ações relativas a obras de Esgotamento Sanitário, obras de Recuperação e 
Preservação de Mananciais e Cursos d’Água e Comunicação Social para o Uso 
Racional da Água. Esses recursos são provenientes do OGU e consignados à ANA, 
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rubrica 18.541.0495.1967.0042 – Despoluição da Bacia do Rio Paraíba do Sul no 
Estado do Rio de Janeiro. 
 
 
3. MUNICÍPIO 
 
O município de Valença ocupa uma extensão territorial de 1.302 km2  e está 
compreendido entre o rio Paraíba do Sul, ao sul e o rio Preto, ao norte. A população 
total residente neste município é de 66.290 habitantes, dos quais a maior parte, 50.483 
habitantes, residem na sede municipal, conforme informações do censo do IBGE de 
2000. 
 
Está limitado pelos municípios fluminenses de Rio das Flores, Vassouras, Barra do 
Piraí e Quatis e pelos municípios mineiros de Santa Rita do Jacutinga, Rio Preto e 
Santa Bárbara do Monte Verde, e  em relação a bacia, situa-se na região do Médio 
Paraíba. 
 
Conservatória constitui-se no 6º distrito de Valença, distando cerca de 36 km a oeste 
da sede municipal e tem como principal curso d’água o rio Bonito, afluente do rio das 
Flores.  
 
A localidade de Pentagna dista cerca de 15 km a norte da sede municipal e também 
tem com principal curso d’água o rio Bonito. 
 
 
4. AÇÃO PREVISTA   
   
De acordo com o anteriormente exposto foi relacionada a Ação a ser implementada no 
município de Valença, objetivando a recuperação e a preservação da qualidade e 
quantidade dos recursos hídricos na parcela fluminense da bacia hidrográfica do 
Paraíba do Sul: 
 
 
4.1. Obra de Esgotamento Sanitário  
 
4.1.1. Transporte e Disposição Final Adequada 
 
As obras previstas são:  
 
− Construção de duas Estações de Tratamento de Esgotos, a nível secundário nos 

Distritos de Pentagna e de Conservatória. 
 
As intervenções em esgotamento sanitário nestas localidades estão diretamente 
ligadas à qualidade da água do rio das Flores, rio Bonito e tributários que drenam a 
região.  
 
Os Distritos referidos possuem alta capacidade turística, tanto no Estado quanto a 
nível nacional, porém são totalmente carentes de adequados sistemas de 
esgotamento sanitário. Com a implantação das ações referidas, seria possível uma 
redução significativa nos níveis atuais de poluição do rio das Flores e afluentes e, 
conseqüentemente, do rio Paraíba do Sul. 
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Em anexo apresenta-se o croquis do município de Valença com a localização dos 
cidades de Pentagna e Conservatória, onde serão implantadas as referidas obras. 
 
Estas ações beneficiarão diretamente cerca de 17 % da população municipal e estão 
ligadas à Despoluição de Bacias Hidrográficas, tais como, obras de transporte e 
disposição final adequada dos esgotos, previstas no empreendimento de “Obras de 
Esgotamento Sanitário”.     
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                                Justificativa Técnica 
 

Despoluição da Bacia do Rio Paraíba do sul no Estado do Rio de Janeiro 
 
                                                             
 
                                                        Município de Valença    
 
 
1 – Introdução:    
 
 
                  Com a atual situação de escassez de água, resultante dos constantes 
desmatamentos, degradação ambiental decorrente dos lançamentos de esgotos in 
natura e conseqüente  contaminação dos nossos cursos de água, principalmente da 
bacia do rio Paraíba do sul; o município de Valença, apresenta a proposta prévia para 
tratamento de esgotos sanitários para os distritos de Conservatória e Pentagna, 
banhados pelo rio Bonito, que sofre com lançamentos de esgotos sem qualquer tipo 
de tratamento, rio este que deságua no rio da Flores, afluente do rio Paraíba do sul. 
 
 
 
2 – Munícpio de Valença: 
 
 
              Apresentamos os dados institucionais do sistema de saneamento básico: 
 
Dados Populacionais:  Ano 2000 
 
População total:         66.290 hab. 
 
População urbana:     61.611 hab. 
 
População Urbana com atendimento de água; 36.000 hab. 
 
População Urbana com atendimento de coleta de esgotos: 35.280 hab. 
 
Total de ligações de água: 28.000 ligações 
 
Total de ligações de esgotos: 19.051 ligações 
 
 
3 – Distrito de Conservatória: 
 
 

População atual: 9.000 hab. 
           
População com atendimento de água: 7.000 hab.  
     
População com atendimento de coleta de esgotos: 7000 hab. 
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Para implantação da ETE de Conservatória, projeto de tratamento a nível 
secundário, composta de 3 módulos, estamos prevendo o aproveitamento total da 
rede coletora de esgotos existente que encontra-se em perfeito estado de 
conservação e funcionamento com as respectivas ligações domiciliares cadastradas. 
Entretanto faz-se necessário a execução de 3 km de rede coletora principal (tronco 
principal) até a chegada da ETE.  Está previsto a necessidade de 2.000 novas 
ligações domiciliares de esgotos, a serem executadas pelo departamento responsável 
pelos serviços de saneamento do Município de Valença, após a conclusão das obras 
previstas nesta proposta prévia. 
 
 
4 – Distrito de Pentanha: 
 
             
              População atual; 2000 hab.  
                            
              População com atendimento de água: 1.400 hab.   
                
              População com atendimento de coleta de esgotos: 1.400 hab. 
 
 

Para implantação da ETE de Pentanha, projeto de tratamento a nível 
secundário composta de um único módulo, estamos prevendo o aproveitamento total 
da rede coletora de esgotos existente que encontra-se em perfeito estado de 
conservação e funcionamento com  as  respectivas ligações domiciliares cadastradas. 
Entretanto faz-se necessário a execução de 1200 m de rede coletora principal (tronco 
principal) até a chegada da ETE.  Está previsto a necessidade de 600 novas ligações 
domiciliares de esgotos, a serem executadas pelo departamento responsável pelos 
serviços de saneamento do Município de Valença, após a conclusão das obras 
previstas nesta proposta prévia. 
      
 
   
 
     



 
 

Município: Valença 
Distritos: Conservatória e Pentagna 
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DESPOLUIÇÃO  DA BACIA DO  RIO PARAÍBA DO SUL NO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
CAMPOS DOS GOYTACAZES 

 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
A importância política e econômica da bacia do rio Paraíba do Sul no contexto 
nacional chamou a atenção dos Governos Federal e Estaduais, bem como de diversos 
setores da sociedade, para a necessidade de recuperação de seus recursos hídricos, 
tendo em vista o elevado grau de poluição e de degradação ambiental em que se 
encontra. 
 
Ao longo dos anos, a contaminação de suas águas e de seus afluentes atingiu índices 
muito elevados, exigindo ações imediatas de recuperação e mitigação, capazes de 
reverter e atenuar o processo e disponibilizar às futuras gerações este recurso natural 
em condições de qualidade adequadas. Hoje, esta situação foi agravada face à atual 
escassez de água resultante do prolongado período de estiagem que atingiu diversos 
Estados. 
 
 
2. HISTÓRICO 
 
Em 22 de março de 1996, pelo decreto nº 1.842 o presidente da República instituiu o 
novo Comitê para Integração da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul (CEIVAP), 
instalado em 18 de dezembro de 1997 e que se constituiu no primeiro passo para a 
implantação do novo modelo de gestão na bacia. O CEIVAP foi fortalecido com a 
aprovação da lei 9.433/97, conhecida como Lei das Águas, que instituiu a Política 
Nacional de Recursos Hídricos, e pelas leis estaduais de recursos hídricos dos 
Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, estados estes nos quais a 
bacia do Paraíba do Sul se insere. 
 
O Governo Federal, com o propósito de acelerar a implementação do novo modelo de 
gestão da bacia do rio Paraíba do Sul nos moldes estabelecidos pela Lei 9.433/97, 
celebrou convênios em junho de 1996, com os Estados de Minas Gerais, Rio de 
Janeiro e São Paulo, integrantes dessa bacia, visando a elaboração de um plano de 
recursos hídricos integrado. Os estudos resultantes desses convênios começaram em 
janeiro de 1997 e foram concluídos em março de 1999. Exceção se deu com o Estado 
de Minas Gerais, que à época da celebração desses instrumentos passava por uma 
reestruturação institucional e não pôde assinar o convênio. A cada Estado partícipe do 
convênio foram destinados recursos do Projeto Qualidade das Águas e Controle da 
Poluição Hídrica (PQA), executado pela Secretaria de Política Urbana (SEPURB) do 
Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) para elaboração de programas 
estaduais de investimento, os quais comporão o Plano de Recursos Hídricos da bacia. 
Durante a elaboração do Programa Estadual de Investimentos da Bacia do Rio 
Paraíba do Sul procurou-se identificar um conjunto harmônico de intervenções 
estruturais e não estruturais capazes de reverter o atual quadro de degradação dos 
recursos hídricos da bacia.  
 
O programa foi concebido de modo a constituir-se na base para uma futura 
negociação de crédito externo para financiamento do conjunto de intervenções iniciais 
destinadas a impulsionar o processo de gestão, que deverá se efetivar com a 
implementação da cobrança pelo uso da água. 
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O rio Paraíba do Sul chega ao Estado do Rio de Janeiro com a qualidade de suas 
águas já comprometida pelos lançamentos de esgotos domésticos e industriais, além 
de grande carga de sólidos. No trecho fluminense da bacia, da mesma forma,  as 
contribuições de esgotos sanitários que chegam “in natura” aos corpos hídricos e os 
despejos industriais de quase 700 indústrias de pequeno, médio e grande portes 
avolumam a carga poluente, agravando a qualidade da água.  
 
Dependem diretamente desses Recursos Hídricos, além de cerca de 2.400.000 
habitantes da fração fluminense da bacia, uma população de 8.000.000 de habitantes 
do Município do Rio de Janeiro e Baixada Fluminense, cujo abastecimento de água 
domiciliar provém da captação realizada pela CEDAE de 44 m3/s no rio Guandu, curso 
este, receptor da reversão de até 160m3/s derivados do rio Paraíba do Sul e mais 20 
m3/s do rio Piraí. 
 
Uma avaliação prévia dos fatores relacionados à degradação da qualidade da água na 
parcela fluminense da bacia do rio Paraíba do Sul revelou a ausência de tratamento 
dos efluentes domésticos e a disposição inadequada dos resíduos sólidos, em todas 
as cidades desta fração da bacia. Outros aspectos foram considerados prioritários 
para a melhoria da qualidade da água da bacia tais como: a drenagem urbana e o 
controle das inundações; o controle dos processos erosivos e dos efluentes industriais. 
Essa situação se agrava nos períodos de estiagem, para o trecho do rio Paraíba do 
Sul situado a jusante da barragem de Santa Cecília, em virtude da vazão de até 160 
m3 /s transposta para a vertente atlântica da serra do Mar, gerando energia elétrica no 
Complexo Hidrelétrico de Lajes e abastecendo outros usuários de recursos hídricos 
situados na bacia do rio Guandu. A redução da vazão do rio Paraíba do Sul acarreta 
problemas nas captações dos sistemas de abastecimento de água das localidades 
situadas a jusante, além de reduzir a diluição dos efluentes domésticos. 
 
Os estudos desenvolvidos sobre esses componentes geraram um conjunto de 
intervenções prioritárias posteriormente hierarquizadas, com base em análises de 
custo-benefício. O Programa Estadual de Investimentos da fração fluminense da bacia 
foi orçado em cerca  de R$ 1,4 bilhão. 
 
Após o PQA, foi desenvolvido o Projeto Preparatório para a Gerenciamento  dos 
Recursos Hídricos do Paraíba do Sul (PPG), priorizando uma parcela das intervenções 
previstas no PQA e envolvendo recursos da ordem de US$ 40 milhões. O PPG 
englobou também a realização do Programa de Investimentos relativo à fração mineira 
da bacia, equalizando, desta forma, o nível de informações nos três estados. 
 
Com a criação da Agência Nacional de Águas (ANA), em outubro de 2000, o processo 
de gestão foi dinamizado, com metas prioritárias estabelecidas, dentre as quais devem 
ser destacadas:  
 

- a implantação da cobrança pelo uso da água, aprovada pelo CEIVAP, com 
início previsto para 2002;   

- a criação da Agência da Bacia do rio  Paraíba do Sul, prevista para 2001;   
- o lançamento do Programa Nacional de Despoluição de Bacias Hidrográficas. 

 
Adicionalmente a estas metas, foram destinados recursos do OGU, provenientes de 
emendas orçamentárias dos parlamentares do Rio de Janeiro, para a execução de 
ações relativas a obras de Esgotamento Sanitário, obras de Recuperação e 
Preservação de Mananciais e Cursos d’Água e Comunicação Social para o Uso 
Racional da Água. Esses recursos são provenientes do OGU e consignados à ANA, 
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rubrica 18.541.0495.1967.0042 – Despoluição da Bacia do Rio Paraíba do Sul no 
Estado do Rio de Janeiro.  
 
 
3. MUNICÍPIO 
 
O município de Campos dos Goytacazes é o município fluminense que ocupa a maior 
extensão territorial do estado do Rio de Janeiro, possuindo uma área de 4.038 km2. A 
população total residente neste município é de 406.511 habitantes, dos quais a maior 
parte, 311.275 habitantes, reside na sede municipal, conforme informações do censo 
do IBGE de 2000. 
 
Limitado pelos municípios de São Francisco de Itabapoana, São João da Barra, 
Quissamã, Santa Maria Madalena, São Fidélis, Cardoso Moreira, Italva e Bom Jesus 
do Itabapoana, além do estado do Espírito Santo e do Oceano Atlântico, o município 
de Campos dos Goytacazes é atravessado pelo rio Paraíba do Sul, que recebe aí um 
de seus principais afluentes, o rio Muriaé. 
 
A cidade de Campos de Goytacazes desenvolve-se ao longo das margens do rio 
Paraíba do Sul, a aproximadamente de 40 km da foz, e situa-se em cota mais baixa 
que o rio. Toda a cidade é protegida por diques construídos pelo DNOS na década de 
70.  Como o nível do rio Paraíba do Sul é superior à cota da cidade, toda sua 
drenagem é feita através de canais que conduzem as águas para as lagoas existentes 
no município (lagoas Feia e do Jacaré, na margem direita do Paraíba do Sul e lagoas 
do Vigário, do Parque Prazeres, do Brejo Grande e do Campelo, na margem 
esquerda). 
 
 
4. AVALIAÇÃO DOS PROBLEMAS     
 
De acordo com o anteriormente exposto foram relacionadas as Ações a serem 
implementadas no Município de Campos dos Goytacazes, objetivando a recuperação 
e preservação da qualidade e quantidade dos recursos hídricos bacia hidrográfica do 
rio Paraíba do Sul. 
 
Os problemas relacionados à alimentação e escoamento das águas na rede de canais 
de irrigação e de drenagem de Campos implantada pelo extinto DNOS se devem ao 
estado de abandono a que todo esse sistema foi submetido. 
 
Apesar de bem servida em termos de recursos hídricos, onde se destacam o Rio 
Paraíba do Sul, o Rio Muriaé e o Rio Ururaí, a região utiliza apenas uma parcela 
mínima da disponibilidade existente.  
 
Com a extinção do DNOS, a manutenção e controle da rede ficou comprometida e 
limitada à intervenções pontuais, totalmente dissociadas dos critérios técnicos, e 
efetuadas de acordo com interesses particulares.  A degradação do sistema tem 
gerado grandes prejuízos ao setor agrícola, principalmente nos períodos de seca, 
quando a adução se torna ainda mais difícil. 
 
Como resultado disso, obteve-se a situação caótica hoje existente, onde se observa 
uma total ineficiência dos canais no desempenho de suas funções, tanto na drenagem 
quanto na irrigação, decorrendo daí sérios conflitos pelo uso de suas águas.  
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O elevado grau de poluição das águas que escoam nos canais de Campos  se deve 
essencialmente às baixas vazões em trânsito. Os esgotos urbanos lançados nas 
calhas, sem qualquer tratamento prévio, encontram nelas, um volume extremamente 
reduzido disponível para a sua diluição. 
 
As obstruções impostas pelos barramentos irregulares construídos pelos proprietários 
rurais, em função da escassez de água, bem como, pelos estirões assoreados dos 
canais, impedem o livre escoamento das águas insalubres em direção à Lagoa Feia 
ou diretamente para o mar. Como conseqüência desses represamentos observa-se 
hoje a inundação de áreas urbanas gerando graves problemas para a população.  
 
O objeto do presente pleito que diz respeito à recuperação dos sistemas de comportas 
dos canais de Campos tem como finalidade, iniciar a reversão de todo o processo de 
degradação mencionado, através de um controle eficiente na admissão das vazões 
necessárias à diluição dos efluentes sanitários e ao atendimento da demanda de 
irrigação. Incluem-se ainda entre as intervenções, os sistemas complementares de 
bombeamento para fazer frente aos períodos de estiagem, quando o rio Paraíba  
atinge níveis muito baixos e a admissão pelas comportas fica prejudicada. 
 
 
4.1 Obras Previstas de Recuperação e Preservação de 

Mananciais e Cursos d’ Água  
 
4.1.1 Desassoreamento e Obras para Prevenção ou Minimização 

dos Efeitos da Seca 
 
As obras previstas são:  
 
− Recuperação da comporta e implantação de estação de bombeamento do 

canal Campos-Macaé:  
 
O seu sistema de comportas se encontra em boas condições, fruto da recuperação 
executada pela Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Civil do Município, contudo a 
tomada d´água no Rio Paraíba se encontra assoreada, exigindo manutenção 
constante. A adução pela comporta se dá para cota de NA superior a 5,30 m. Em 
determinada parte do ano, correspondente ao período de águas baixas do Paraíba, há 
a necessidade de bombeamento complementar, a fim de abastecer não só o próprio 
Campos-Macaé, como também os seus secundários, dentre eles o Canal de Tocos, 
que atende a uma grande área agrícola produtiva e a um número considerável de 
produtores do setor agro-canavieiro. Para tal, está prevista a construção de estação de 
bombeamento com capacidade de recalque de 2 m3/s.  
 
A galeria existente entre a tomada d´água e a rua Tenente Coronel Cardoso, possui 
três pontos de visitação (PV), sendo somente um possível de se acessar. Isto impede 
a limpeza desta estrutura que se encontra também assoreada em função do transporte 
e da sedimentação de partículas de solo em suspensão, carreadas pelo Rio Paraíba. 
Há necessidade urgente de limpeza desta galeria para desimpedir a passagem da 
água captada no Paraíba, permitindo o abastecimento das áreas agrícolas atendidas 
por suas águas. O custo das obras foi orçado em R$ 339.601,00. 
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− Recuperação da comporta velha do canal Cambaíba, construção de novas 
galerias e implantação de estação de bombeamento: 

 
Com dois sistemas de comportas em funcionamento, o Cambaíba funciona como um 
afluente para o Coqueiros e para o São Bento. Como os demais sistemas, suas 
comportas e galerias requerem manutenção e reparos. 
 
O sistema conhecido como da “comporta nova” está sendo recuperado pela Prefeitura 
de Campos. A intervenção proposta nesse item refere-se à recuperação da “comporta 
velha”e ao sistema de bombeamento auxiliar, que por sua vez, visa suprir as 
dificuldades de adução nos períodos de estiagem. A estação de bombeamento do  
canal Cambaíba terá capacidade de recalque de 4 m3/s.  
 
O sistema Cambaíba, apresenta a grande vantagem de não receber efluentes 
urbanos, por se localizar integralmente em área rural. O custo das obras foi orçado em 
R$ 303.032,00 
 
 
− Construção de nova estrutura do canal Saquarema e galerias: 
 
Este canal atualmente está com seu sistema de comportas e galerias inoperantes. 
Basicamente é alimentado por água de drenagem da área de irrigação adjacente e 
pelo refluxo a partir do Canal Cambaíba. Como os demais sistemas, limpeza e 
reconstituição da seção de escoamento em toda sua extensão devem ser realizadas, 
devido a sua grande importância para abastecimento das áreas que atravessa e por 
se constituir em um grande contribuinte para o canais  Cambaíba e  São Bento, 
beneficiando toda a Baixada Campista.  O custo das obras foi orçado R$ 338.488,00 
 
 
− Recuperação da comporta do canal São Bento: 
 
Este Canal, também conhecido como “Barrinha” e “ Andrezza”, é o único que 
atravessa toda a região desde o rio Paraíba até as Comportas da Barra do Furado. O 
sistema composto por 2 comportas, das quais somente uma está em funcionamento, 
atende a uma extensa área, além de alimentar o Canal Quitinguta por meio do Canal 
Vila Abreu. O custo das obras foi orçado em  R$ 42.149,00 
 
 
− Recuperação do sistema de comportas para controle dos níveis na foz do 

canal São Bento: 
 
Na Barra do Furado estão localizados os Castelos de Comportas dos canais das 
Flexas, São Bento e  Quitinguta. No sistema São Bento, atualmente suas Comportas 
funcionam, servindo para o controle de seus níveis e dos níveis do canal Quitinguta. 
Pequenos reparos se fazem necessários para restabelecer o seu perfeito 
funcionamento. O custo das obras foi orçado em R$ 33.794,00 
 
 

− Recuperação do sistema de comportas para controle dos níveis na foz do 
canal Quitinguta: 

 
 As comportas do Quitinguta foram isoladas  mecanicamente e não funcionam, devido 
ao mau manejo e má conservação. Esse sistema de comportas, necessita de maiores 
reparos e de manutenção para restabelecer o seu funcionamento, a fim de que as 
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bacias dos canais São Bento e Quitinguta funcionem de forma autônoma, atendendo 
regiões e usuários diferenciados. O custo das obras foi orçado em R$ 642.944,00  
 
Estas intervenções constituem-se em ações voltadas para a despoluição dos canais, 
controle de enchentes, drenagem urbana e prevenção e minimização dos efeitos da 
seca previstas no empreendimento de “Recuperação e Preservação de Mananciais e 
Cursos D’água“.   
   
Em anexo apresenta-se o croquis da cidade de Campos dos Goytacazes onde estão 
assinalados os locais das comportas a serem recuperadas. 



 



 



 



 



 



 



 



 







 




