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1. APRESENTAÇÃO 
 
A importância política e econômica da bacia do rio Paraíba do Sul, no contexto 
nacional, vem exigindo ações do Governo e a mobilização de diversos setores da 
sociedade para a recuperação dessa bacia que, em decorrência da poluição hídrica 
ocasionada principalmente pelo lançamento indiscriminado de efluentes domésticos e 
industriais e em grande parte agravada pelo intenso processo erosivo nela instalado, 
dentre outros fatores, tem registrado acelerada degradação dos seus recursos 
hídricos. 
 
Como medidas concretas e relevantes adotadas no sentido de sustar e, mesmo, 
reverter esse processo de degradação, o Comitê para Integração da Bacia 
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP) aprovou, em dezembro de 2001, a 
implantação, em 2002, do início da cobrança pelo uso da água, cobrança essa cuja 
receita, aliada a outras fontes de recursos governamentais, possibilitará investimentos 
na bacia capazes de encetar a sua recuperação. 
 
De outro lado, a Agência Nacional de Águas (ANA), antecipando-se ao início da 
cobrança e à subseqüente contrapartida financeira, destinou recursos da ordem R$ 26 
milhões para a construção de estações de tratamento de esgotos sanitários em 
municípios da bacia. 
 
A ANA, ademais, em apoio ao CEIVAP no esforço de difundir na sociedade tanto o 
conhecimento da problemática por que passam os recursos hídricos da bacia como as 
propostas para sua recuperação, publicou, ao final do ano 2001, o “Livro da Bacia – 
Documento no 1”, que apresenta uma sinopse dos dados principais, dos estudos 
realizados e dos fatos relevantes da bacia e, no início de 2002, o livro “Processos 
Erosivos – Documento no 2”, que enfoca, setorialmente, os problemas existentes na 
bacia e as soluções propostas. 
 
Dando continuidade a esse processo de difusão de informações sobre os recursos 
hídricos, a ANA publica agora o livro “Relatório Setorial de Saneamento – Documento 
no 3”, como parte de uma série programada de publicações.  
 
Este volume sintetiza os estudos desenvolvidos pelo Laboratório de Hidrologia e 
Estudos do Meio Ambiente da COPPE/UFRJ a respeito dos problemas existentes na 
bacia do rio Paraíba do Sul. 
 
Com uma área de drenagem de cerca de 55.500 km2, a bacia do rio Paraíba do Sul 
localiza-se na Região Sudeste, abrangendo parte dos Estados de São Paulo (13.900 
km2), Minas Gerais (20.700 km2) e Rio de Janeiro (20.900 km2), conforme mostra o 
mapa político-administrativo da bacia, apresentado a seguir. 
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Municípios em Minas Gerais
1-Orizânia

2-Divino

3-Fervedouro

4-Carangola

5-São Francisco do Glória

6-Faria Lemos

7-Miradouro

8-Ervália

10-Pedra Dourada

11-Tombos

13-Vieiras

14-São Geraldo

15-Eugenópolis

16-Muriaé

17-Guiricema

18-Visconde do Rio Branco

19-Divinésia

20-Rosário da Limeira

22-Ubá

23-São Sebastião da Vargem Alegre

24-Antônio Prado de Minas

26-Miraí

27-Mercês

28-Desterro do Melo

29-Silveirânia

30-Guidoval

31-Tocantins

32-Barbacena

33-Rio Pomba

34-Patrocínio do Muriaé

35-Rodeiro

36-Santa Bárbara do Tugúrio

38-Barão de Monte Alto

39-Piraúba

40-Cataguases

41-Santana de Cataguases

43-Astolfo Dutra

44-Paiva

46-Antônio Carlos

47-Laranjal

48-Dona Euzébia

49-Tabuleiro

50-Oliveira Fortes

51-Aracitaba

52-Guarani

54-Palma

58-Itamarati de Minas

59-Santos Dumont

60-Descoberto

61-Rio Novo

62-Leopoldina

65-Piau

66-Recreio

67-São João Nepomuceno

69-Santa Rita de Ibitipoca

70-Goianá

71-Ewbank da Câmara

72-Bias Fortes

73-Juiz de Fora

74-Coronel Pacheco

75-Argirita

76-Pirapetinga

77-Rochedo de Minas

78-Chácara

81-Lima Duarte

82-Estrela Dalva

84-Maripá de Minas

85-Pedro Teixeira

86-Santo Antônio do Aventureiro

87-Bicas

88-Além Paraíba

89-Volta Grande

90-Senador Cortes

91-Guarará

93-Mar de Espanha

95-Pequeri

96-Bom Jardim de Minas

98-Matias Barbosa

100-Santa Bárbara do Monte Verde

101-Olaria

102-Santana do Deserto

103-Belmiro Braga

104-Chiador

106-Simão Pereira

109-Rio Preto

111-Santa Rita de Jacutinga

119-Passa Vinte

121-Bocaina de Minas

Municípios em São Paulo
135-Queluz

137-Lavrinhas

140-Cruzeiro

143-Piquete

145-Areias

146-Cachoeira Paulista

147-Arapeí

148-Bananal

149-Silveiras

150-São José do Barreiro

151-Guaratinguetá

152-Lorena

154-Canas

155-Pindamonhangaba

156-Potim

157-Cunha

158-Aparecida

159-São José dos Campos

160-Monteiro Lobato

161-Roseira

162-Tremembé

163-Taubaté

164-Caçapava

165-Igaratá

166-Lagoinha

167-São Luís do Paraitinga

168-Redenção da Serra

169-Jacareí

170-Santa Isabel

171-Jambeiro

172-Natividade da Serra

173-Guarulhos

174-Paraibuna

175-Guararema

176-Arujá

177-Santa Branca

178-Moji das Cruzes

179-Itaquaquecetuba

180-Salesópolis

Municípios no Rio de Janeiro
9-Porciúncula

12-Varre-Sai

21-Natividade

25-Itaperuna

37-Laje do Muriaé

42-Campos dos Goytacazes

45-São Francisco de Itabapoana

53-São José de Ubá

55-Miracema

56-Italva

57-Cambuci

63-Santo Antônio de Pádua

64-Cardoso Moreira

68-São Fidélis

79-Itaocara

80-Aperibé

83-São João da Barra

92-Cantagalo

94-São Sebastião do Alto

97-Carmo

99-Santa Maria Madalena

105-Sapucaia

107-Macuco

108-Duas Barras

110-Sumidouro

112-Paraíba do Sul

113-Comendador Levy Gasparian

114-Cordeiro

115-Trajano de Morais

116-Três Rios

117-Rio das Flores

118-Valença

120-São José do Vale do Rio Preto

122-Bom Jardim

123-Teresópolis

124-Nova Friburgo

125-Areal

126-Petrópolis

127-Vassouras

128-Quatis129-Resende

130-Paty do Alferes

131-Barra do Piraí

132-Barra Mansa

133-Itatiaia

134-Porto Real

136-Volta Redonda

138-Miguel Pereira

139-Engenheiro Paulo de Frontin

141-Mendes

142-Pinheiral

144-Píraí

153-Rio Claro
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Este documento tem por objetivo mostrar, de forma resumida, o diagnóstico da 
situação existente no que se refere ao saneamento urbano, mais especificamente aos 
sistemas de abastecimento público de água, de esgotamento sanitário e de coleta, 
transporte e destino final de resíduos sólidos das localidades pertencentes à bacia 
hidrográfica do rio Paraíba do Sul, no âmbito dos três Estados, Rio de Janeiro, São 
Paulo e Minas Gerais. 
 
Este diagnóstico constitui uma síntese atualizada dos levantamentos e estudos 
desenvolvidos nos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo no âmbito do Projeto 
Qualidade das Águas e Controle da Poluição Hídrica (PQA) e no Estado de Minas 
Gerais no contexto do Projeto Preparatório para o Gerenciamento dos Recursos 
Hídricos do Paraíba do Sul (PPG), complementados, neste diagnóstico, com dados 
recentes obtidos diretamente dos prestadores de serviços dos sistemas e em 
publicações afins.  
 
No tocante às localidades paulistas, foram visitadas aquelas com populações urbanas 
superiores a 15.000 habitantes, ocasião em que foram colhidas as informações 
relativas aos respectivos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 
 
 
2. ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO 
 
2.1 Introdução 
 
O Brasil, país em estágio de desenvolvimento, bem como os demais países nessa 
situação, vem-se defrontando com a questão de como e onde bem aplicar seus parcos 
recursos financeiros, de forma que essa aplicação redunde no máximo de benefício à 
sua população. 
 
O abastecimento de água e o esgotamento sanitário são, sem dúvida, uma das 
importantes ferramentas sócio-econômicas que não vem sendo convenientemente 
utilizada em prol dos mais necessitados. A economia e o lucro sobrepujaram 
interesses técnicos e sociais, e o que se observam são as aplicações dos recursos 
financeiros direcionadas para os grandes sistemas nas grandes metrópoles, onde os 
investimentos são sempre rentáveis e economicamente viáveis. Pouco ou quase nada 
se faz a fundo perdido, e o atendimento às populações carentes de serviços de 
saneamento tem sido cada vez mais precário ou, mesmo, inexistente. 
 
É de amplo conhecimento a crise por que atravessa o saneamento no Brasil, conforme 
refletem as pesquisas realizadas pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária 
(ABES) e pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no final 
da década de 1980 e no início da de 1990. Os dados referentes ao esgotamento 
sanitário são alarmantes, indicando índices de cobertura da população, por redes 
coletoras, de apenas 30%, e um percentual de municípios que possuem estações de 
tratamento inferior a 10%. Mesmo nos municípios que se incluem nessa pequena 
parcela, em geral as estações de tratamento atendem apenas a parte da população, 
as eficiências, muitas vezes, são reduzidas, e os problemas operacionais são 
freqüentes. 
 
Nas últimas duas décadas, a União foi responsável pela formulação e implementação 
da política de saneamento, no início por meio do Banco Nacional de Habitação (BNH) 
e, posteriormente, da Caixa Econômica Federal e dos instrumentos institucionais e 
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financeiros do PLANASA e do SFS. O esgotamento desses instrumentos e o 
reordenamento decorrente da Constituição de 1988, aliados à crise fiscal do setor 
público e ao crescimento urbano, levaram à sobrecarga das unidades operacionais 
componentes dos sistemas existentes de saneamento e ao desaparelhamento dos 
serviços concessionários, principalmente nos municípios de menor porte, carentes de 
recursos financeiros. 
 
Além disso, os legisladores e governantes reagem à necessidade de reajustamento 
das tarifas, mantendo-as muitas vezes em patamares irreais, em virtude da tradição 
brasileira de que a água deve ser gratuita ou fornecida a baixo preço, com o objetivo 
de defender a economia popular. Esse conceito tem sido responsável pelo 
agravamento dos desequilíbrios financeiros nos serviços concessionários, ficando 
estes na dependência de subsídios governamentais, geralmente incertos e escassos, 
o que redunda em soluções de continuidade, má conservação das partes do sistema e 
conseqüente abreviação do seu tempo de vida útil, prejudicando a qualidade dos 
serviços prestados à população.   
 
Apesar dos inconvenientes desse modelo centralizado e rígido, carecedor de 
mudanças profundas, logrou-se aumentar significativamente a cobertura dos serviços 
de saneamento, principalmente no que diz respeito ao abastecimento de água. 
 
No entanto, o esgotamento deste modelo, e na ausência de uma política de 
saneamento, tem resultado em ações públicas desordenadas e desarticuladas, 
incapazes de promover o adequado eqüacionamento dos problemas relacionados ao 
abastecimento de água. 
 
Dessa forma, e em função da escassez de recursos destinados a atender às novas 
demandas e do crescimento vegetativo, os déficits existentes tendem a aumentar. 
Quando se consideram a eficiência e regularidade no abastecimento de água, bem 
como o horizonte de alcance das unidades existentes, fica patente que o racionamento 
de água, para parcela significativa da população urbana, torna-se a única solução 
possível para atendê-la. 
 
Entre os fatores mais importantes da crise do financiamento de ações de saneamento 
destaca-se a incapacidade ou baixa capacidade de endividamento e de posterior 
pagamento, por parte das concessionárias desses serviços, de suas obrigações 
financeiras. 
 
A conseqüência mais grave desse quadro é o risco de regressão aos índices de 
cobertura já verificados, principalmente no que se refere aos serviços de 
abastecimento de água. Segundo estudo realizado pelo Ipea, o economista Ronaldo 
Seroa da Motta comprovou que “um aumento de 1% no número de pessoas com 
acesso a serviços de água e esgoto reduz em 6,1% o índice de mortalidade em 
crianças menores de 14 anos”, conseguindo estabelecer uma precisa relação de 
causalidade entre o investimento em saneamento básico e o número de óbitos na 
população infantil. 
 
Mesmo assim, os déficits ainda são muito altos, sobretudo no que tange ao 
esgotamento sanitário. 
 
A falta de sistemas de coleta e tratamento de esgotos constitui um dos problemas 
urbanos mais graves da atualidade no Brasil. A degradação das condições ambientais 
urbanas, que prejudica a qualidade de vida e compromete a base econômica, é 
evidência alarmante de que providências urgentes precisam ser tomadas, inclusive na 
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viabilização de recursos. Das localidades pertencentes à bacia hidrográfica do rio 
Paraíba do Sul com populações superiores a 15.000 habitantes, visitadas durante a 
elaboração do PQA e do PPG, cerca de 69,15% das populações urbanas são 
atendidas com rede coletora de esgotos (Figura 1)  e apenas 11,23% contam com o 
tratamento de seus efluentes domésticos (Figura 2). Cabe, ainda, ressaltar que essa 
região concentra cerca de 7% a 8% do PIB nacional. 

 
 

Figura 1 – Populações Urbanas Servidas por Rede Coletora na  Figura  2 – Populações Urbanas Atendidas com Estações    
          Bacia do Rio Paraíba do Sul                    de Tratamento de Esgotos na Bacia do Paraíba do Sul   
          

 
Esses percentuais refletem, de maneira inequívoca, o grau de exposição aos agentes 
de doenças infecto-contagiosas de veiculação hídrica a que seus habitantes estão 
sujeitos, além de evidenciarem a contribuição diária, em termos de carga orgânica 
(DBO) remanescente, que o rio Paraíba do Sul e seus afluentes estão recebendo. 
Portanto, fica evidente a necessidade premente de investimentos destinados à 
implantação, ampliação e/ou melhoria dos sistemas de coleta, transporte, tratamento e 
disposição final dos esgotos sanitários, atendendo e beneficiando o maior número 
possível de habitantes.  
 
Com tal propósito, a ANA lançou o Programa Nacional de Despoluição das Bacias 
Hidrográficas (PNDBH), inovador no sentido de incentivar a implantação ou ampliação 
de estações de tratamento de esgotos, mediante a compra do efluente tratado até o 
valor correspondente a 50% do custo do empreendimento. 
 
Abastecimento de água e sistemas de esgotamento sanitário são universalmente 
definidos como componentes principais dos cuidados com a saúde. Tanto a má 
qualidade desse recurso natural quanto sua pouca disponibilidade podem resultar na 
disseminação de várias doenças. 
 
O papel do abastecimento de água na melhoria da saúde não está limitado ao controle 
de doenças transmitidas pela ingestão de água contaminada. Com o fornecimento de 
quantidades adequadas para a higiene pessoal e para o ambiente doméstico, muitas 
doenças de veiculação hídrica podem ser evitadas. 
 
O padrão de saúde de uma população está, portanto, diretamente associado não só à 
qualidade da água disponível, em termos de contaminação química e matéria 
orgânica, mas, também, à quantidade desse recurso natural e ao grau de educação da 
população, refletidos nos hábitos de higiene. 
 
Concluindo, pode-se afirmar que os problemas relativos ao saneamento básico 
urbano, na bacia do rio Paraíba do Sul, são recorrentes em inúmeros municípios da 
bacia. 

SÃO PAULO
(31,53 % DA BACIA)

MINAS GERAIS
(18,38 % DA BACIA)

SEM REDE
(30,85 % DA BACIA) RIO DE ANEIRO

(19,24 % DA BACIA)

M IN A S G ER A IS
(0,23 %  D A  B A C IA )

SÃ O  PA U LO
(9,51 %  D A  B A C IA )

R IO  D E JA N EIR O
(1,50 %  D A  B A C IA )

SEM
TR A TA M EN TO
(88,77 %  D A  B A C IA )



PEC-2939 - Plano de Recursos Hídricos para a Fase Inicial da Cobrança na Bacia do Rio Paraíba do Sul 
 

 5 

2.2 Abastecimento de água e esgotamento sanitário no 
Estado do Rio de Janeiro 

   
Os estudos sobre abastecimento de água e esgotamento sanitário foram elaborados 
no âmbito do PQA e desenvolvidos pela equipe técnica do Laboratório de Hidrologia e 
Estudos do Meio Ambiente da COPPE/UFRJ. Foram realizados levantamentos de 
campo em 25 localidades com populações urbanas superiores a 15.000 habitantes, 
considerado o Censo de 1991, incluindo-se, ainda, Itatiaia, por ser a primeira cidade 
da fração fluminense da bacia, São João da Barra, por ser a última em relação ao 
fluxo do rio Paraíba do Sul, e Cantagalo, por apresentar um pólo cimenteiro. Do total 
de 154 localidades, pertencentes aos 53 municípios abrangidos por essa parcela da 
bacia, as cidades visitadas tiveram uma representatividade de 80,8%, tendo em vista 
apresentarem população urbana de 1.730.883 habitantes do total de 2.142.397 
habitantes, relativo à população urbana total dessa parcela da bacia (CENSO 2000 ). 
 
Em abastecimento de água, os índices de atendimento com sistemas completos, 
incluindo captação, tratamento, reservação e distribuição, situam-se em torno de 88%, 
com consumos médios per capita da ordem de 250 l/hab.dia. 
 
Nas localidades visitadas a operação e manutenção desses sistemas está a cargo da 
Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE) em 12 localidades e sob 
responsabilidade das prefeituras, sistemas autônomos (SAAE), empresas públicas 
municipais e concessionárias nas outras 13 localidades. Os serviços de água e esgoto 
nas cidades de Petrópolis, Nova Friburgo e Campos dos Goytacazes foram 
recentemente privatizados, estando, respectivamente, a cargo das empresas Águas 
do Imperador S/A, Companhia de Água e Esgoto de Nova Friburgo (CAENF) e Águas 
do Paraíba S/A. 
 
Nota-se que os bons índices de atendimento não refletem os problemas de ordem 
gerencial e operacional observados. 
 
Na área gerencial existe uma carência generalizada de organização para direcionar 
recursos financeiros com vistas a investimentos e modernização dos serviços, 
agravada, em muitos casos, pelos baixos níveis tarifários, insuficientes para cobrir, no 
mínimo, os custos de manutenção e operação dos sistemas. 
 
Na área operacional nota-se que a maioria dos sistemas não dispõe de macro-
medidores e operam com elevados índices de perdas. Não existem cadastros das 
unidades operacionais e, muitas vezes, o cadastro de usuários é incompleto, gerando 
perdas de arrecadação.  
 
Na área técnica, de maneira geral, as redes não são setorizadas convenientemente, e 
a fragmentação dos sistemas, aliada à utilização de materiais inadequados, acarreta 
falhas na distribuição.  
 
Os problemas acima relacionados são bastante minorados nos sistemas 
administrados pela CEDAE, que contam com uma estrutura gerencial de apoio e de 
alguns outros sistemas autônomos ou empresas concessionárias bem-administradas. 
 
Aos problemas citados, deve-se acrescentar a poluição cada vez mais intensa dos 
mananciais abastecedores dessas localidades, o assoreamento das calhas dos rios e 
a redução das vazões mínimas como fatores de relevante importância nas 
programações dos investimentos nesse setor. 
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O trecho do rio Paraíba do Sul situado entre a barragem de Santa Cecília e a cidade 
de Além Paraíba é crítico em épocas de estiagem, observando-se, nesse estirão, a 
drástica redução da calha do rio, o que coloca em risco as captações de água não só 
pelo abaixamento dos níveis como pela possibilidade de maior concentração dos 
esgotos em relação às reduzidas vazões.  
 
Em esgotamento sanitário os índices de atendimento podem ser assim considerados: 
45,0% das populações urbanas são atendidas por rede coletora, e, dessas, apenas 
3,5% possuem tratamento, mesmo assim de forma parcial. 
 
Todos os sistemas de esgotos são operados e mantidos por prefeituras, sistemas 
autônomos (SAAE), empresas públicas municipais e, recentemente, como já foi dito 
anteriormente, por concessionárias nas cidades de Petrópolis, Nova Friburgo e 
Campos dos Goytacazes. 
 
A falta ou pequena cobertura de eficientes sistemas de esgotamento sanitário e 
adequado tratamento dos esgotos acarreta lançamentos in natura nos corpos de água 
e em galerias de águas pluviais, provocando intensa poluição dos córregos que 
atravessam as cidades e dificultando os usos da água, até mesmo para o 
abastecimento destas localidades, além de propiciar a veiculação de doenças de 
origem hídrica. 
 
 
2.3 Abastecimento de água e esgotamento sanitário no 

Estado de Minas Gerais 
 
Os estudos sobre abastecimento de água e esgotamento sanitário foram elaborados 
no âmbito do Projeto Preparatório para o Gerenciamento dos Recursos Hídricos do 
Paraíba do Sul e desenvolvidos pela equipe técnica do Laboratório de Hidrologia da 
COPPE/UFRJ. Para tanto foram realizados levantamentos de campo em 10 sedes 
municipais com populações urbanas superiores a 15.000 habitantes, dentre as 27 
localidades prioritárias, tidas como de maior impacto, do total de 88 municípios 
existentes na fração mineira da bacia, as quais foram identificadas no “Diagnósticos 
dos Diagnósticos”, preparado em 1999 pela Universidade Federal de Juiz de Fora 
(UFJF). Desse total, as 10 cidades visitadas apresentam uma representatividade de 
72,9%, tendo em vista que, juntas, essas localidades reúnem 837.059 habitantes 
urbanos do total de 1.147.712 habitantes que formam a população urbana total da 
parcela mineira da bacia (CENSO 2000). 
 
Em abastecimento de água, os índices de atendimento com sistemas completos, 
incluindo captação, tratamento, reservação e distribuição, são superiores a 95% e 
apresentam consumos médios per capita de 200 l/hab.dia. 
 
A operação e manutenção desses sistemas estão a cargo da Companhia de 
Saneamento de Minas Gerais (COPASA) em sete localidades e sob responsabilidade 
das prefeituras, sistemas autônomos (SAAE) e empresas públicas municipais nas três 
outras localidades.  
 
Os problemas relacionados aos sistemas de abastecimento de água das cidades 
mineiras são bastante semelhantes aos apresentados pelas cidades fluminenses, 
diferenciando-se pelos menores índices de perdas físicas, observados apenas nos 
sistemas operados pela COPASA, os quais variam de  25% a 30%. 
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Várias cidades visitadas têm, como mananciais abastecedores, pequenos córregos 
onde são feitas captações diretas. Períodos críticos de estiagem, aliados a 
desmatamentos, principalmente, na Zona da Mata, podem colocar em risco o 
abastecimento dessas cidades. A COPASA tem conhecimento desses problemas e 
trabalha com as poucas alternativas disponíveis. 
 
Em esgotamento sanitário os índices de atendimento podem ser assim considerados: 
88,9% das populações urbanas são atendidas por rede coletora e apenas 1,1% 
possuem tratamento, mesmo assim de forma parcial. 
 
Todos os sistemas de esgotos sanitários das 10 localidades visitadas são operados e 
mantidos por prefeituras, sistemas autônomos (SAAE) e empresas públicas 
municipais. 
 
A ausência quase total de tratamento dos esgotos implica lançamentos in natura nos 
corpos de água, em galerias de águas pluviais e diretamente no solo, provocando 
intensa poluição dos córregos que atravessam as cidades, além de possibilitar o 
contato direto das pessoas com as águas servidas, o que propicia a veiculação de 
doenças de origem hídrica. 
 
2.4 Abastecimento de água e esgotamento sanitário no 

Estado de São Paulo 
 
Os estudos sobre abastecimento de água e esgotamento sanitário, no âmbito do PQA, 
foram elaborados e desenvolvidos pelo Consórcio ICF - Kaiser & Logos e envolveram 
39 sedes municipais. 
  
No entanto, na fase atual, utilizando-se a mesma metodologia adotada para os 
Estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, os trabalhos foram focalizados, com 
levantamentos de campo, para as quinze cidades com populações urbanas superiores 
a 15.000 habitantes, as quais têm uma representatividade de 90,7% do total, isto é, 
nelas se situam 1.481.301 pessoas do total de 1.632.670 habitantes urbanos 
existentes na fração paulista da bacia (CENSO 2000), o que configura, de maneira 
bastante segura, a situação real em termos de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário. 
 
Em abastecimento de água, 10 das 15 cidades têm seus sistemas mantidos e 
operados pela Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo (SABESP), duas 
por serviços autônomos (SAAE) e três diretamente pelas prefeituras através de 
secretarias municipais. 
 
O índice de atendimento em abastecimento de água é de 94,6%. 
 
Quando se estende o estudo para as demais localidades e considerando apenas as 
populações urbanas das sedes municipais, chega-se a uma população de 1.614.514 
de habitantes, com uma produção de água de aproximadamente 5,6 m3/s, 
abastecendo 437.769 economias através de 368.872 ligações. Apesar de o consumo 
médio ser elevado para os padrões nacionais, da ordem de 297 l/hab x dia, nota-se 
que existe carência de água em algumas regiões, uma vez que as demandas atuais já 
são maiores que a oferta de água para o padrão da região, conforme se pode observar 
nas tabelas 7, 8 e 9 do item 2.5.2.  
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Os problemas relacionados aos sistemas de abastecimento de água das cidades 
paulistas são semelhantes aos das demais cidades da bacia, com exceção dos que 
são administrados pela SABESP, que contam com uma estrutura gerencial de apoio e 
alguns sistemas autônomos bem-administrados. No entanto, os índices médios de 
perdas são altos,  situando-se em torno de 40%. Como particularidade em relação às 
cidades paulistas, observa-se grande número de localidades abastecidas parcial ou 
totalmente por mananciais subterrâneos, através de poços profundos. 
 
Em esgotamento sanitário os índices de atendimento podem ser assim considerados: 
86,2% das populações urbanas são atendidas por rede coletora, das quais 26,3% 
possuem tratamento, mesmo assim parciais. 
 
Ao contrário da CEDAE e da COPASA, nas localidades onde a SABESP é 
responsável pela operação e manutenção dos sistemas de abastecimento de água 
também o é quanto aos sistemas de esgotamento sanitário. Isto fica evidenciado ao se 
comparar os índices de tratamento dos esgotos domésticos, que, embora ainda 
considerados baixos, são bem superiores aos apresentados pelas parcelas fluminense 
e mineira da bacia. 
 
 
2.5 Características dos Sistemas de Abastecimento de Água e 

de Esgotamento Sanitário 
 
2.5.1 Situação Atual 
 
As tabelas adiante apresentadas mostram a situação atual do abastecimento de água 
e esgotamento sanitário de todas as localidades da bacia do rio Paraíba do Sul e 
foram confeccionadas a partir de dados obtidos em campo mediante contatos diretos 
com os responsáveis pelas administrações dos sistemas de saneamento nas 
localidades visitadas e em consultas às seguintes publicações: 
 

- Anuário Estatístico do Estado do Rio de Janeiro de 1999-2000 da Fundação 
CIDE-Centro de Informações e Dados do Estado do Rio de Janeiro; 

 
- Anuário Estatístico do Estado de São Paulo de 1998 da Fundação SEADE - 

Sistema Estadual de Análise de Dados; 
  
- Dados da Fundação João Pinheiro, referentes a 1999; e 
 
- Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento Básico (SNIS) de 2000 da 

Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano/Programa de Modernização do 
Setor de Saneamento (SEDU/PMSS). 

 
Procurou-se homogeneizar os dados tabelados para que as informações pudessem 
ser comparadas, uma vez que as fontes são distintas e direcionadas para objetivos 
diversos. As tabelas apresentam as seguintes informações: 
 

- situação atual de abastecimento de água e de esgotamento sanitário das 
principais localidades da bacia do rio Paraíba do Sul: são relacionadas às 
localidades visitadas e suas populações urbanas, de acordo com o CENSO 
2000, as concessionárias que administram os sistemas de saneamento e os 
níveis de atendimento com rede e tratamento, tanto de água como de esgotos 
sanitários, e a totalização com as médias ponderadas de cobertura dos 
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respectivos serviços. Apresentam ainda o resultado considerando os três 
Estados, onde estão indicadas as médias ponderadas dos percentuais de 
cobertura nas parcelas fluminense, paulista e mineira da bacia, inclusive a 
representatividade dessas localidades, através das populações urbanas, frente à 
totalidade da bacia (Tabelas 1, 2 e 3 e Figuras 3, 4 e 5 ); 

 
- sistemas de abastecimento de água das sedes municipais da bacia do rio 

Paraíba do Sul: são relacionadas todas as sedes municipais, suas populações 
urbanas de acordo com o CENSO 2000, os números de ligações e de 
economias servidas por rede, os tipos de mananciais, as vazões produzidas e os 
regimes de operação dos sistemas, confrontando as demandas com as 
produções de água. No cálculo das demandas, foram considerados os 
consumos per capita, variando conforme o porte da localidade. (Tabelas 4, 5 e 
6). 

 
 
2.5.2 Capacidades Atuais e Futuras dos Sistemas de Abastecimento 

de Água 
 
Este grupo de tabelas 7, 8 e 9 apresentam, por Estado, as populações abastecidas e 
respectivas demandas para os anos 2000, 2005, 2010, 2015 e 2020, bem como os 
valores atuais de produção de água.  
 
As comparações dos valores de produção com as demandas futuras permitem 
identificar a situação real dos sistemas de abastecimento de água.  
 
Já as barras coloridas permitem identificar as etapas de ampliações necessárias para 
os diversos sistemas.  
 
 



Nº Localidades Pop.Urb.
Visitadas no PQA-RJ (Habitantes) Água Esgoto Índ. Atend. Tratamento

(Censo 2000) (%) Coleta Tratamento

1 Barra do Piraí 66.918        80 - 85 Convenc. 5  -

2 Barra Mansa 162.797      90 Convenc. 35 - 40 -

3 Campos dos Goytacazes 311.723      70 - 80 Convenc. 50 -

4 Cantagalo (3) 10.204        CEDAE Prefeitura > 95 Convenc. 70 -

5 Cordeiro (3) 17.756        CEDAE Prefeitura > 95 Convenc. 70 -

6 Itaperuna 67.305        CEDAE Prefeitura 90 Convenc. 65 -

7 Itatiaia 11.728        95 Desinfec. 60 - 70 -

8 Mendes 17.123        70 - 80 Convenc. - -

9 Miracema 22.367        CEDAE Prefeitura 90 Convenc. 65 -

10 Nova Friburgo (3) 114.164      90 Conv./Desinf. - -

11 Conselheiro Paulino (2) (3) 29.078        90 Conv./Desinf. - -

12 Paraíba do Sul 17.035        CEDAE Prefeitura 95 Convenc. 5 -

13 Petrópolis (3) 181.638      90 Conv./Desinf. 25 25

14 Cascatinha (2) (3) 61.939        90 Conv./Desinf. - -

15 Resende (3) 67.946        90 - 95 Convenc. 90 - 95 -

16 Agulhas Negras (2) (3) 23.239        90 - 95 Convenc. 90 - 95 -

17 Santo Antônio de Pádua 22.035        CEDAE Prefeitura 90 Convenc. 60 -

18 São Fidélis (3) 19.041        CEDAE Prefeitura 90 Convenc. 60 -

19 Ipuca (2) (3) 4.061          CEDAE Prefeitura 90 Convenc. 30 -

20 São João da Barra 16.156        CEDAE Prefeitura 90 - 95 Convenc. 30 -

21 Teresópolis 109.696      CEDAE Prefeitura 90 - 95 Conv./Desinf. - -

22 Três Rios 65.957        90 Convenc. 80 -

23 Valença 50.503        90 Convenc. 70 -

24 Vassouras 18.478        CEDAE Prefeitura 95 Convenc. - -

25 Volta Redonda 241.996      > 95 Convenc. 90 - 95 6 (1)

Total 1.730.883   - Médias 88,1% - 45,0% 3,5%

População Urbana Total da Fração Fluminense da Bacia do Paraíba do Sul                  = 2.142.397 habitantes

Relação entre a População Urbana das 25 Localidades Visitadas e a População Total  = 80,8%

Obs.: (1) - O SAAE de  Volta  Redonda está  prestes a construir o Sistema de Esgotamento Sanitário das Bacias 2, 5, 7 e 8 que em pri -
                  meiro  momento  beneficiará 50.000 habitantes e posteriormente 100.000, passando as médias da cidade para 26,7 e 47,3%
                  e as gerais para 6,4 e 9,2%, respectivamente.

  (2) - As localidades de Conselheiro Paulino, Cascatinha, Agulhas Negras e Ipuca embora não sendo sedes municipais foram con-
          sideradas face a sua importância e/ou posição estratégica.
  (3) - São sistemas integrados de abastecimento de água: Cordeiro / Cantagalo,  Nova Friburgo / Conselheiro Paulino, Petrópolis /
          Cascatinha, Resende / Agulhas Negras e São Fidélis / Ipuca.

Águas do Paraíba S/A

SAAE (Prefeitura)

A. do Imperador S/A

A. do Imperador S/A

Tabela 1 - Situação Atual dos Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotamento 
Sanitário das Principais Localidades da Bacia do Rio Paraíba do Sul

Rio de Janeiro

SMOSP (Prefeitura)

SAAETRI (Prefeitura)

CAENF

CAENF

Concessionária

ESAMUR (Prefeitura)

Índ. de Atendimento (%)
SESSAA

SMAE (Prefeitura)

SMMA (Prefeitura)

ESAMUR (Prefeitura)

SAAE (Prefeitura)

SAAE (Prefeitura)

Tabelas 1-2-3 e Figuras 3-4-5.xls-RJ



Figura 3 - Situação Atual dos Sistemas de Abastec. de Água e de Esgot. Sanitário

Estado do Rio de Janeiro

Rede Coletora de Esgotos 

COM REDE COLETORA
45,0 %

SEM REDE COLETORA
55,0 %

 Estação de Tratamento de Esgotos 

SEM ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO

96,5 %

COM ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO

3,5 %

População Urbana das Principais Localidades Atendidas por
 Sistema de Abastecimento de Água 

COM SISTEMA DE ABAST. 
DE ÁGUA

88,1 %

SEM SISTEMA DE ABAST. 
DE ÁGUA

11,9 %

Tabelas 1-2-3 e Figuras 3-4-5.xls-RJ



Nº Localidades Pop.Urb.
Visitadas (Habitantes) Água Esgoto Índ. Atend. Tratamento
em 2001 (Censo 2000) (%) Coleta Tratamento

1 Aparecida 34.382 >95 Convenc. 90 - 95 -

2 Caçapava 66.741 90 - 95 Desinfec. 85 - 90 45 - 50

3 Cachoeira Paulista 21.671 >95 Convenc. 90 - 95 -

4 Cruzeiro 71.179 >95 Convenc. 90 - 95 -

5 Guaratinguetá 99.162 90 - 95 Conv./Desinf. 75 - 80 10 - 15

6 Jacareí 169.575 >95 Conv./Desinf. 80 - 85 -

7 Lorena 75.097 90 - 95 Desinfec. 80 - 85 40 - 45

8 Pindamonhangaba (2) 87.454 >95 Convenc. 90 - 95 80 - 85

9 Moreira César (1) (2) 31.624 >95 Convenc. 90 35 - 40

10 Santa Isabel 33.014 >95 Convenc. 60 -

11 São José dos Campos (2) 463.586 >95 Conv./Desinf. 85 - 90 40 - 45

12 Eugênio de Melo (1) (2) 68.095 >95 Desinfec. 85 - 90 40 - 45

13 Taubaté (2) 205.684 >95 Convenc. 85 - 90 -

14 Tremembé (2) 29.866 >95 Convenc. 85 - 90 -

15 Quiririm (1) (2) 24.171 >95 Convenc. 85 - 90 10 - 15

Total 1.481.301 Médias 94,6% - 86,2% 26,3%

População Urbana Total da Fração Paulista da Bacia do Paraíba do Sul                        = 1.632.670 habitantes

Relação entre a População Urbana das 15 Localidades Visitadas e a População Total  = 90,7%

Obs.:  (1) - As localidades de Moreira César e Quiririm, embora não sendo sedes municipais foram consideradas face as suas importâncias.
  (2) - São sistemas integrados de abastecimento de água: Pindamonhangaba / Moreira César e Taubaté / Tremenbé / Quiririm.
  (3) - O sistema de São José dos Campos atende também ao Distrito de Eugênio de Melo. 

SABESP

SABESP

SABESP

SAAE (Prefeitura)

SABESP

SABESP

SAAE (Prefeitura)

SABESP

SABESP

SABESP

NOVACOM

SABESP

SABESP

Índ. de Atendimento (%)

SMAE (Prefeitura)

Tabela 2 - Situação Atual dos Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotamento 
Sanitário das Principais Localidades da Bacia do Rio Paraíba do Sul

São Paulo
Concessionária SAA SES

SAAE (Prefeitura)

Tabelas 1-2-3 e Figuras 3-4-5.xls-SP



Figura 4 - Situação Atual dos Sistemas de Abastec. de Água e de Esgot. Sanitário

Estado de São Paulo

População Urbana das Principais Localidades Atendidas por
 Estação de Tratamento de Esgotos 

SEM ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO

73,7 %

COM ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO

26,3 %

População Urbana das Principais Localidades Servidas por 
Rede Coletora de Esgotos 

COM REDE COLETORA
86,2 %

SEM REDE COLETORA
13,8 %

População Urbana das Principais Localidades Atendidas por
 Sistema de Abastecimento de Água 

SEM SISTEMA DE ABAST. 
DE ÁGUA

5,4 %

COM SISTEMA DE 
ABASTEC. DE ÁGUA

94,6 %

Tabelas 1-2-3 e Figuras 3-4-5.xls-SP
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Nº Localidades Pop.Urb.
Visitadas no PPG (Habitantes) Água Esgoto Índ. Atend. Tratamento

(Censo 2000) (%) Coleta Tratamento

1 Além Paraíba 29.635 COPASA Prefeitura > 95 Convenc. 60  -

2 Carangola 22.097 > 95 Convenc. 75 -

3 Cataguases 57.267 COPASA Prefeitura > 95 Convenc. > 95 -

4 Juiz de Fora 450.142 > 95 Convenc. > 95 2 (1)

5 Leopoldina 40.383 COPASA Prefeitura > 95 Convenc. 85 -

6 Muriaé 77.760 > 95 Convenc. 70 -

7 Santos Dumont 38.451 COPASA Prefeitura > 95 Convenc. 80 -

8 São João Nepomuceno 20.454 COPASA Prefeitura > 95 Convenc. 60 -

9 Ubá 74.981 COPASA Prefeitura > 95 Convenc. > 95 -

10 Visconde do Rio Branco 25.889 COPASA Prefeitura > 95 Convenc. 95 -

Total 837.059 Médias > 95% - 88,9% 1,1%

População Urbana Total da Fração Mineira da Bacia do Paraíba do Sul                         = 1.147.712 habitantes

Relação entre a População Urbana das 10 Localidades Visitadas e a População Total  = 72,9%

Obs.:  (1) - O índice de atendimento de Juiz de Fora, no tocante a tratamento de esgotos, será ampliado para 20% quando da entrada em 
          operação do Sistema Barbosa Lage que está em fase de conclusão, passando a média geral para 10,8%.

Pop. Urb. Loc. Visitadas
(Habitantes) Índ. Atend. Tratamento
(Censo 2000) (%) Coleta Tratamento

Total RJ + SP + MG 4.049.243 Médias 91,9% - 69,1% 11,3%

População Urbana Total da Bacia do Paraíba do Sul                                                         = 4.922.779

Relação entre a Pop. Urb. das Local. Visitadas nos 3 Estados e a População Urb. Total  = 82,3%

CESAMA (Prefeitura)

Índ. de Atendimento (%)

Resultado Considerando os Três Estados

SAA SES

DEMSUR (Prefeitura)

DAE (Prefeitura)

Tabela 3 - Situação Atual dos Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotamento 
Sanitário das Principais Localidades da Bacia do Rio Paraíba do Sul

Minas Gerais
Concessionária SAA SES

Índ. de Atendimento (%)

Tabelas 1-2-3 e Figuras 3-4-5.xls-MG



Figura 5 - Situação Atual dos Sistemas de Abastec. de Água e de Esgot. Sanitário

Estado de Minas Gerais

População Urbana das Principais Localidades Servidas por 
Rede Coletora de Esgotos

SEM REDE COLETORA
11,1 %

COM REDE COLETORA
 88,9 %

População Urbana das Principais Localidades Atendidas por
 Estação de Tratamento de Esgotos

COM ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO

1,1 %

SEM ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO

98,9 %

População Urbana das Principais Localidades Atendidas por
 Sistema de Abastecimento de Água 

SEM SISTEMA DE ABAST. 
DE ÁGUA

< 5,0 %

COM SISTEMA DE ABAST. 
DE ÁGUA
> 95,0 %

Tabelas 1-2-3 e Figuras 3-4-5.xls-MG



Nº Localidades Pop. Urb. Tipo de Vazão Regime de 
(Censo 2000) Ligações Economias Manancial Produz.(l/s) Abastec.

1 Aperibé 6.842            1.930 2.326 Superficial 33,00 Permanente

2 Areal 8.954            ñd ñd ñd ñd ñd

3 Barra do Piraí 66.918          ñd ñd Superf./Subter. 250,00 Permanente

4 Barra Mansa 162.797        28.662 47.123 Superficial 345,00 Intermitente

5 Bom Jardim 9.330            1.943 3.276 Superficial 25,00 Permanente

6 Cambuci 5.301            3.275 3.747 Superficial 25,00 Permanente

7 Campos dos Goytacazes 311.723        56.746 72.719 Superficial 815,00 Intermitente

8 Cantagalo 10.204          2.886 3.931 Superficial 29,00 Intermitente

9 Cardoso Moreira 7.374            1.926 2.001 Superficial 22,00 Permanente

10 Carmo 10.070          ñd ñd ñd ñd ñd

11 Com. Levy Gasparian 6.161            ñd ñd ñd ñd ñd

12 Cordeiro 17.756          3.967 5.293 Superficial 65,00 Permanente

13 Duas Barras 3.335            699 892 Superficial 8,00 Intermitente

14 Engº Paulo de Frontin - - - - - -

15 Italva 8.841            1.843 2.059 Superficial 20,00 Intermitente

16 Itaocara 11.341          4.412 5.392 Superficial 80,00 Permanente

17 Itaperuna 67.305          13.999 19.169 Superficial 320,00 Permanente

18 Itatiaia 11.728          ñd ñd Superficial 130,00 Permanente

19 Laje de Muriaé 5.624            1.119 1.337 Superficial 20,00 Permanente

20 Macuco 3.925            1.283 1.746 Superficial 17,00 Permanente

21 Mendes 17.123          ñd ñd Superficial 44,00 Intermitente

22 Miguel Pereira 11.810          2.296 2.778 Superficial 8,50 Intermitente

23 Miracema 22.367          6.132 7.134 Superficial 85,00 Permanente

24 Natividade 10.105          2.833 3.379 Superficial 45,00 Permanente

25 N. Friburgo / Cons.Paulino (5) 143.242        34.631 53.463 Superf./Subter. 615,00 Permanente

26 Paty do Alferes 13.027          2.722 3.676 Superficial 38,00 Intermitente

27 Paraíba do Sul 17.035          6.874 8.855 Superf./Subter. 160,00 Permanente

28 Petrópolis / Cascatinha (5) 243.577        33.846 56.559 Superf./Subter. 760,00 Intermitente

29 Pinheiral 17.672          3.758 3.957 Superficial 60,00 Permanente

30 Piraí 11.616          8.073 9.131 Superficial 38,00 Permanente

31 Porciúncula 10.479          3.014 3.382 Superficial 38,00 Permanente

32 Porto Real 11.388          ñd ñd ñd ñd ñd

33 Quatis 9.039            ñd ñd ñd ñd ñd

34 Resende / Agulhas Negras (5) 91.185          23.624 33.472 Superficial 545,00 Permanente

35 Rio Claro 4.990            2.132 2.600 Superficial 20,00 Permanente

36 Rio das Flores 3.245            ñd ñd ñd ñd ñd

37 Santa Maria Madalena 4.467            709 755 Superficial 20,00 Permanente

Número

Tabela 4 - Sistemas de Abastecimento de Água das Sedes Municipais 
da Parcela Fluminense da Bacia do Rio Paraíba do Sul
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Nº Localidades Pop. Urb. Tipo de Vazão Regime de 
(Censo 2000) Ligações Economias Manancial Produz.(l/s) Abastec.

Número

Tabela 4 - Sistemas de Abastecimento de Água das Sedes Municipais 
da Parcela Fluminense da Bacia do Rio Paraíba do Sul

38 Santo Antônio de Pádua 22.035          6.251 7.810 Superficial 110,00 Permanente

39 São Fidélis / Ipuca (5) 23.102          5.734 6.540 Superficial 100,00 Permanente

40 S. Franc. do Itabapoana (3) - - - - - -

41 São João da Barra 16.156          9.668 9.888 Superficial 44,00 Intermitente

42 S.José de Ubá 2.326            487 588 Superf./Subter. 8,00 Permanente

43 S.J.do Vale do Rio Preto 9.007            ñd ñd ñd ñd ñd

44 S.S. do Alto 1.697            730 858 Subterrâneo 3,80 Intermitente

45 Sapucaia 4.686            2.939 3.421 Subterrâneo 25,00 Permanente

46 Sumidouro 2.334            826 994 Superficial 14,00 Permanente

47 Teresópolis 109.696        20.193 41.487 Superficial 360,00 Intermitente

48 Trajano de Morais 1.804            ñd ñd ñd ñd ñd

49 Três Rios 65.957          17.977 22.113 Superficial 400,00 Permanente

50 Valença 50.503          17.400 ñd Superf./Subter. 120,00 Intermitente

51 Vassouras 18.478          5.104 7.225 Superficial 110,00 Permanente

52 Varre - Sai 4.132            597 682 Superficial 6,00 Intermitente

53 Volta Redonda 241.996        62.637 63.138 Superficial 2.000,00 Permanente

Total 1.951.805     405.877        524.896        - 7.981,30 -

Obs.:
(1) - São  sistemas de  integrados de abastecimento de água: Cordeiro / Cantagalo,  Nova Friburgo / Conselheiro Paulino, Petrópo -
        lis / Cascatinha, Resende / Agulhas Negras e São Fidélis / Ipuca. E para  esses, tanto as populações quanto as demais infor -
        mações consideradas  foram a soma das parcelas relativas a cada uma das localidades.
(2) - O  Regime de  abastecimento foi definido utilizando-se o consumo per capita, que varia de acordo com o porte da localidade, o
        índice de atendimento de 95 %, coeficiente do dia de maior consumo = 1,2 e considerando-se perdas de 20 %. 
(3) - A sede municipal de São Francisco do Itabapoana encontra-se fora da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul.
(4) - ñd = informação não disponível
(5) - As  localidades de Cons. Paulino, Cascatinha, Agulhas  Negras e  Ipuca, embora  não sendo sedes municipais foram conside -
        radas face as suas importâncias e/ou posições estratégicas.

Fontes:
1 - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE
2 - Concessionárias dos Serviços de Saneamento
3 - Fundação Centro de Informações e Dados do Estado do Rio de Janeiro - CIDE
4 - Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS

Tabelas 4-5-6.xls-RJ



Nº Localidades Pop. Urb. Tipo de Vazão Regime de 
(Censo 2000) Ligações Economias Manancial Produz.(l/s) Abastec.

1 Aparecida 34.382 ñd ñd Superficial 110,00 Permanente

2 Arapeí 1.899 527 544 Superficial 3,50 Permanente

3 Areias 2.452 530 494 Superficial 10,50 Permanente

4 Arujá  (3) - - - - - -

5 Bananal 7.187 2.268 2.393 Superficial 20,50 Permanente

6 Caçapava 66.741 17.925 18.440 Superf./Subter. 300,00 Permanente

7 Cachoeira Paulista 21.671 7.344 7.694 Superficial 70,00 Permanente

8 Canas 3.041 582 582 ñd 17,50 Permanente

9 Cruzeiro 71.179 ñd 20.351 Superficial 300,00 Permanente

10 Cunha 10.146 3.520 3.755 Superficial 65,00 Permanente

11 Guararema 17.710 3.613 3.943 ñd 40,00 Permanente

12 Guaratinguetá 99.162 24.812 28.530 Superf./Subter. 339,00 Permanente

13 Guarulhos   (3) - - - - - -

14 Igaratá 5.877 1.196 1.280 Superficial 11,00 Permanente

15 Itaquaquecetuba  (3) - - - - - -

16 Jacareí 169.575 38.548 47.124 Superf./Subter. 562,50 Permanente

17 Jambeiro 1.934 655 658 ñd 4,50 Permanente

18 Lagoinha 2.877 1.033 1.040 Superficial 7,00 Permanente

19 Lavrinhas 3.701 1.304 1.353 Superficial 12,80 Permanente

20 Lorena 75.097 20.832 21.337 Superf./Subter. 290,00 Permanente

21 Moji das Cruzes  (3) - - - - - -

22 Monteiro Lobato 1.515 691 713 Superficial 5,40 Permanente

23 Natividade da Serra 2.570 ñd ñd Superficial 13,00 Permanente

24 Paraibuna 5.295 2.162 2.361 Superf./Subter. 23,50 Permanente

25 Pindamonhangaba / M. César (5) 119.078 31.479 33.260 Superficial 397,00 Permanente

26 Piquete 14.209 3.208 3.620 Superf./Subter. 92,50 Permanente

27 Potim 12.967 ñd ñd ñd ñd -

28 Queluz 7.846 1.953 2.185 Superficial 22,00 Permanente

29 Redenção da Serra 1.627 473 489 ñd 3,00 Permanente

30 Roseira 8.013 2.010 2.043 ñd 26,00 Permanente

31 Salesópolis  (3) - - - - - -

32 Santa Branca 11.721 2.430 2.563 Superficial 30,00 Permanente

33 Santa Isabel 33.014 5.417 6.549 Superficial 112,00 Permanente

34 São José do Barreiro 2.471 850 932 Superficial 8,00 Permanente

35 S. J. dos Campos / E. de Melo (5) 531.681 123.069 147.601 Superf./Subter. 1.698,00 Permanente

36 São Luís do Paraitinga 5.704 1.948 1.971 Superficial 13,00 Permanente

37 Silveiras 2.451 741 753 ñd 6,50 Permanente

Tabela 5 - Sistemas de Abastecimento de Água das Sedes Municipais 
da Parcela Paulista da Bacia do Rio Paraíba do Sul

Número
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Nº Localidades Pop. Urb. Tipo de Vazão Regime de 
(Censo 2000) Ligações Economias Manancial Produz.(l/s) Abastec.

Tabela 5 - Sistemas de Abastecimento de Água das Sedes Municipais 
da Parcela Paulista da Bacia do Rio Paraíba do Sul

Número

38 Taubaté / Tremenbé / Quiririm (5) 259.721 67.752 73.211 Superficial 1.018,00 Permanente

Total 1.614.514     368.872        437.769        - 5.631,70 -

Obs.:
(1) - São sistemas  de  integrados  de abastecimento de água: Pindamonhangaba / Moreira César e Tremembé / Taubaté / Quiririm.
        E para esses, tanto as populações quanto as demais informações foram a soma das parcelas relativas a cada uma das locali -
        dades. 
(2) - O  Regime de  abastecimento foi definido utilizando-se o consumo per capita, que varia de acordo com o porte da localidade, o
        índice de atendimento de 95 %, coeficiente do dia de maior consumo = 1,2 e considerando-se perdas de 20 %. 
(3) - As sedes municipais de Arujá,  Guarulhos,  Moji das Cruzes, Itaquaquecetuba e Salesópolis encontram-se fora da bacia hidro-
        gráfica do rio Paraíba do Sul.
(4) - ñd = informação não disponível
(5) - As localidades de Moreira César, Eugênio de Melo e Quiririm, embora não sendo sedes municipais foram consideradas face as
        suas importâncias e/ou posições estratégicas.

Fontes:
1 - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE
2 - Concessionárias dos Serviços de Saneamento
2 - Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE
4 - Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS
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Nº Localidades Pop. Urb. Tipo de Vazão Regime de 
(Censo 2000) Ligações Economias Manancial Produz.(l/s) Abastec.

1 Além Paraíba 29.635 8.761 10.292 Superficial 140,00 Permanente

2 Antônio Carlos (2) - - - - - -

3 Antônio Prado de Minas 977 355 382 Subterrâneo 1,90 Permanente

4 Aracitaba 1.454 ñd ñd ñd ñd ñd

5 Argirita 2.152 ñd ñd ñd ñd ñd

6 Astolfo Dutra 8.922 2.601 2.916 Subterrâneo 32,00 Permanente

7 Barão de Monte Alto 1.567 607 625 Superficial 3,50 Permanente

8 Barbacena (2) - - - - - -

9 Belmiro Braga 559 291 345 Superficial 2,00 Permanente

10 Bias Fortes 1.641 ñd ñd ñd ñd ñd

11 Bicas / Guarará 15.050 4.436 5.088 Superficial 32,00 Permanente

12 Bocaina de Minas (2) - - - - - -

13 Bom Jardim de Minas (2) - - - - - -

14 Carangola 22.097 6.774 8.674 Superficial 140,00 Permanente

15 Cataguases 57.267 16.539 21.030 Superficial 150,00 Permanente

16 Chácara 1.651 ñd ñd ñd ñd ñd

17 Chiador 758 ñd ñd ñd ñd ñd

18 Coronel Pacheco 1.802 ñd ñd ñd ñd ñd

19 Descoberto 3.251 ñd ñd ñd ñd ñd

20 Desterro do Melo (2) - - - - - -

21 Divinésia (2) - - - - - -

22 Divino 7.940 2.307 2.559 Superficial 23,00 Permanente

23 Dona Euzébia 3.677 1.112 1.165 Superficial 8,50 Permanente

24 Ervália (2) - - - - - -

25 Estrela Dalva 1.623 605 640 Superf./Subter. 4,00 Permanente

26 Eugenópolis 5.137 1.664 1.941 Subterrâneo 11,00 Permanente

27 Ewbank da Câmara 3.168 ñd ñd ñd ñd ñd

28 Faria Lemos 2.277 782 825 Superficial 5,00 Permanente

29 Fervedouro 2.817 ñd ñd ñd ñd ñd

30 Goianá 2.412 ñd ñd ñd ñd ñd

31 Guarani 6.205 ñd ñd ñd ñd ñd

32 Guidoval 5.304 ñd ñd ñd ñd ñd

33 Guiricema 2.954 886 961 Superficial 10,50 Permanente

34 Itamarati de Minas 2.804 ñd ñd Superficial 14,00 Permanente

35 Juiz de Fora 450.142 ñd 151.357 Superficial 1.400,00 Permanente

36 Laranjal 3.953 1.283 1.497 Superficial 8,00 Permanente

37 Leopoldina 40.383 11.131 14.561 Superficial 150,00 Permanente

Tabela 6 - Sistemas de Abastecimento de Água das Sedes Municipais 
da Parcela Mineira da Bacia do Rio Paraíba do Sul

Número
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Nº Localidades Pop. Urb. Tipo de Vazão Regime de 
(Censo 2000) Ligações Economias Manancial Produz.(l/s) Abastec.

Tabela 6 - Sistemas de Abastecimento de Água das Sedes Municipais 
da Parcela Mineira da Bacia do Rio Paraíba do Sul

Número

38 Lima Duarte 10.311 ñd ñd Superficial 70,00 Permanente

39 Mar de Espanha 8.678 2.816 3.088 Superficial 30,00 Permanente

40 Maripá de Minas 1.871 537 586 Superficial 3,50 Permanente

41 Matias Barbosa 11.583 2.362 2.564 Superf./Subter. 46,00 Permanente

42 Mercês 6.155 2.034 2.189 Superficial 12,00 Permanente

43 Miradouro 4.919 1.627 1.744 Subterrâneo 12,00 Permanente

44 Miraí 8.950 2.624 3.001 Subterrâneo 22,50 Permanente

45 Muriaé 77.760 22.287 27.939 Superficial 240,00 Permanente

46 Olaria 844 ñd ñd ñd ñd ñd

47 Oliveira Fortes 1.070 420 435 Subterrâneo 3,50 Permanente

48 Orizânia 1.705 419 428 Superficial 2,50 Permanente

49 Paiva 1.136 ñd ñd ñd ñd ñd

50 Palma 3.755 1.203 1.308 Superficial 8,00 Permanente

51 Passa Vinte 1.283 ñd ñd ñd ñd ñd

52 Patrocínio do Muriaé 3.402 1.215 1.273 Superficial 9,00 Permanente

53 Pedra Dourada 1.121 ñd ñd ñd ñd ñd

54 Pedro Teixeira 766 ñd ñd ñd ñd ñd

55 Pequeri 2.627 896 999 Superf./Subter. 6,50 Permanente

56 Piau 1.672 ñd ñd ñd ñd ñd

57 Pirapetinga 7.763 2.193 2.678 Superficial 19,50 Permanente

58 Piraúba 8.502 ñd ñd ñd ñd ñd

59 Recreio 7.862 ñd ñd ñd ñd ñd

60 Rio Novo 7.264 ñd ñd Superf./Subter. 28,00 Permanente

61 Rio Pomba 13.290 3.842 4.648 Superf./Subter. 51,00 Permanente

62 Rio Preto 3.864 ñd ñd Superficial 19,00 Permanente

63 Rochedo de Minas 1.703 ñd ñd ñd ñd ñd

64 Rodeiro 4.309 ñd ñd ñd ñd ñd

65 Rosário da Limeira 1.649 561 585 Superficial 4,00 Permanente

66 Santa Bárb. do M. Verde 1.163 ñd ñd ñd ñd ñd

67 Santa Bárbara do Tugúrio 1.630 ñd ñd ñd ñd ñd

68 Santa Rita de Jacutinga 3.489 ñd ñd Superficial 20,00 Permanente

69 Santa Rita do Ibitipoca (2) - - - - - -

70 Santana de Cataguases 2.613 884 931 Superficial 5,50 Permanente

71 Santana do Deserto 1.225 ñd ñd ñd ñd ñd

72 Santo A. do Aventureiro 1.470 ñd ñd ñd ñd ñd

73 Santos Dumont 38.451 10.083 12.303 Superficial 100,00 Permanente

74 São Francisco do Glória 3.101 ñd ñd ñd ñd ñd

Tabelas 4-5-6.xls-MG



Nº Localidades Pop. Urb. Tipo de Vazão Regime de 
(Censo 2000) Ligações Economias Manancial Produz.(l/s) Abastec.
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da Parcela Mineira da Bacia do Rio Paraíba do Sul

Número

75 São Geraldo 4.763 ñd ñd ñd ñd ñd

76 São João Nepomuceno 20.454 6.507 8.002 Superf./Subter. 70,00 Permanente

77 S. S. da Vargem Alegre 1.223 371 406 Superficial 2,50 Permanente

78 Senador Cortes 1.091 ñd ñd ñd ñd ñd

79 Silveirânia 1.021 331 355 Superficial 2,50 Permanente

80 Simão Pereira 1.334 ñd ñd ñd ñd ñd

81 Tabuleiro 2.595 ñd ñd ñd ñd ñd

82 Tocantins 11.347 ñd ñd Superf./Subter. 33,00 Permanente

83 Tombos 7.179 ñd ñd ñd ñd ñd

84 Ubá 74.981 18.513 22.585 Superficial 230,00 Permanente

85 Vieiras 1.349 305 328 ñd 5,00 Permanente

86 Visconde do Rio Branco 25.889 6.953 8.274 Superf./Subter. 100,00 Permanente

87 Volta Grande 3.134 1.000 1.058 Superficial 9,00 Permanente

Total 1.104.895 150.117 332.565 - 3.299,90 -

Obs.:
(1) - São sistemas de integrados de abastecimento de água: Bicas/Guarará.
(2) - O  Regime de  abastecimento foi definido utilizando-se o consumo per capita, que varia de acordo com o porte da localidade, o
        índice de atendimento de 95 %, coeficiente do dia de maior consumo = 1,2 e considerando-se perdas de 20 %. 
(3) - As sedes municipais de Antônio Carlos, Barbacena, Bocaina de Minas, Bom Jardim de Minas, Desterro do Melo, Divinésia, Er-
        vália e Santa Rita do Ibitipoca encontram-se fora da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul.

Fontes:
1 - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE
2 - Concessionárias dos Serviços de Saneamento
3 - Fundação João Pinheiro
4 - Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS
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Nº Localidades Cap.Atual Pop. Urb. Vazão Pop. Urb. Vazão Pop. Urb. Vazão Pop. Urb. Vazão Pop. Urb. Vazão 
de Prod. Atendida Máx.d.+20% Atendida Máx.d.+20% Atendida Máx.d.+20% Atendida Máx.d.+20% Atendida Máx.d.+20%

Sistemas Sist. (l/s) ( hab. ) (l/s) ( hab. ) (l/s) ( hab. ) (l/s) ( hab. ) (l/s) ( hab. ) (l/s)

1 Aperibé 33,00 6.500 17,87 7.498 20,62 8.498 23,37 9.496 26,11 10.495 34,11

2 Areal ñd 8.506 23,39 9.471 26,04 10.435 33,91 11.398 37,04 12.362 40,18

3 Barra do Piraí 250,00 63.572 222,50 67.245 235,36 70.831 247,91 74.304 260,06 77.640 271,74

4 Barra Mansa 345,00 154.657 567,08 163.407 599,16 171.731 629,68 179.567 658,41 186.874 685,20

5 Bom Jardim 25,00 8.864 24,37 9.511 30,91 10.039 32,63 10.455 33,98 10.775 35,02

6 Cambuci 25,00 5.036 13,85 5.655 15,55 6.274 17,25 6.893 18,96 7.512 20,66

7 Campos dos Goytac. 815,00 296.137 1.233,90 306.141 1.275,59 311.872 1.299,47 315.081 1.312,84 316.854 1.320,22

8 Cantagalo / Cordeiro 94,00 26.562 86,33 27.934 90,78 28.909 93,96 29.585 96,15 30.045 97,65

9 Cardoso Moreira 22,00 7.005 29,2 7.575 20,83 7.997 21,99 8.296 22,81 8.502 23,38

10 Carmo ñd 9.567 31,09 10.087 32,78 10.415 33,85 10.614 34,50 10.732 34,88

11 Com. Levy Gasparian ñd 5.853 16,10 6.355 17,48 6.805 18,71 7.198 19,79 7.534 20,72

12 Duas Barras 8,00 3.168 8,71 3.522 9,68 3.791 10,42 3.984 10,96 4.119 11,33

13 Engº Paulo de Frontin - - - - - - - - - - -

14 Italva 20,00 8.399 23,10 9.862 32,05 11.353 36,90 12.813 41,64 14.189 46,11

15 Itaocara 80,00 10.774 35,02 11.349 36,88 11.731 38,12 11.978 38,93 12.133 39,43

16 Itaperuna 320,00 63.940 223,79 68.424 239,48 71.588 250,56 73.738 258,08 75.160 263,06

17 Itatiaia 130,00 11.142 36,21 11.878 38,60 12.613 40,99 13.349 43,39 14.085 45,78

18 Laje do Muriaé 20,00 5.343 14,69 6.013 16,53 6.681 18,37 7.351 20,22 8.020 22,05

19 Macuco 17,00 3.729 10,25 3.918 10,77 4.108 11,30 4.297 11,82 4.486 12,34

20 Mendes 44,00 16.267 52,87 16.419 53,36 16.479 53,56 16.502 53,63 16.511 53,66

21 Miguel Pereira 8,50 11.220 36,46 12.344 40,12 13.470 43,78 14.595 47,43 15.720 51,09

22 Miracema 85,00 21.249 69,06 22.737 73,90 24.123 78,40 25.392 82,52 26.535 86,24

23 Natividade 45,00 9.600 31,20 10.213 33,19 10.689 34,74 11.049 35,91 11.313 36,77

24 N. Friburgo / C. Paul. 615,00 136.080 498,96 137.727 505,00 138.543 507,99 138.943 509,46 139.139 510,18

25 Paty do Alferes 38,00 12.376 40,22 12.975 42,17 13.215 42,95 13.307 43,25 13.341 43,36

26 Paraíba do Sul 160,00 16.183 52,60 16.716 54,33 17.147 55,73 17.491 56,85 17.764 57,73

27 Petrópolis / Cascat. 760,00 231.398 964,16 240.253 1.001,05 248.480 1.035,33 256.352 1.068,13 264.030 1.100,12

28 Pinheiral 60,00 16.788 54,56 19.024 61,83 21.258 69,09 23.494 76,35 25.728 83,62

2015 2020

Tabela 7 - Estimativa do Crescimento das Demandas de Água das Sedes Municipais e

Rio de Janeiro
Avaliação da Cobertura dos Sistemas Existentes e das Ampliações Propostas

2000 2005 2010
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Nº Localidades Cap.Atual Pop. Urb. Vazão Pop. Urb. Vazão Pop. Urb. Vazão Pop. Urb. Vazão Pop. Urb. Vazão 
de Prod. Atendida Máx.d.+20% Atendida Máx.d.+20% Atendida Máx.d.+20% Atendida Máx.d.+20% Atendida Máx.d.+20%
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2015 2020

Tabela 7 - Estimativa do Crescimento das Demandas de Água das Sedes Municipais e

Rio de Janeiro
Avaliação da Cobertura dos Sistemas Existentes e das Ampliações Propostas

2000 2005 2010

29 Piraí 38,00 11.035 35,86 12.383 40,25 13.732 44,63 15.080 49,01 16.429 53,40

30 Porciúncula 38,00 9.955 32,35 11.100 36,07 12.293 39,95 13.519 43,94 14.761 47,97

31 Porto Real ñd 10.819 35,16 13.112 42,61 15.405 50,07 17.699 57,52 19.992 64,97

32 Quatis ñd 8.587 23,61 9.573 31,11 10.502 34,13 11.352 36,89 12.107 39,35

33 Resende / A. Negras 545,00 86.626 303,19 98.084 359,64 111.946 410,47 125.193 459,04 138.570 508,09

34 Rio Claro 20,00 4.741 13,04 5.276 14,51 5.811 15,98 6.347 17,45 6.882 18,92

35 Rio das Flores ñd 3.083 8,48 3.430 9,43 3.775 10,38 4.122 11,34 4.468 12,29

36 Sta Maria Madalena 20,00 4.244 11,67 4.666 12,83 5.064 13,93 5.429 14,93 5.755 15,83

37 S. Antônio de Pádua 110,00 20.933 68,03 22.981 74,69 24.889 80,89 26.619 86,51 28.152 91,49

38 São Fidélis / Ipuca 100,00 21.947 71,33 23.739 77,15 25.246 82,05 26.496 86,11 27.520 89,44

39 S. Fco do Itabapoana - - - - - - - - - - -

40 São João da Barra (*) 44,00 15.348 49,88 17.098 55,57 18.848 61,26 20.597 66,94 22.347 72,63

41 São José de Ubá 8,00 2.210 6,08 2.433 6,69 2.656 7,30 2.879 7,92 3.102 8,53

42 S.J. do V. do R. Preto ñd 8.557 23,53 9.028 24,83 9.256 25,45 9.361 25,74 9.410 25,88

43 S. Sebastião do Alto 3,80 1.612 4,43 1.809 4,97 2.007 5,52 2.203 6,06 2.393 6,58

44 Sapucaia 25,00 4.452 12,24 4.727 13,00 4.957 13,63 5.143 14,14 5.292 14,55

45 Sumidouro 14,00 2.217 6,10 2.341 6,44 2.431 6,69 2.495 6,86 2.539 6,98

46 Teresópolis 360,00 104.211 382,11 110.694 405,88 116.653 427,73 122.047 447,51 126.864 465,17

47 Trajano de Morais ñd 1.714 4,71 1.813 4,98 1.912 5,26 2.011 5,53 2.110 5,80

48 Três Rios 400,00 62.659 219,31 64.703 226,46 66.134 231,47 67.120 234,92 67.791 237,27

49 Valença 120,00 47.978 167,92 50.164 175,57 51.796 181,29 52.988 185,46 53.845 188,46

50 Vassouras 110,00 17.554 57,05 18.773 61,01 19.961 64,87 21.108 68,60 22.202 72,16

51 Varre - Sai 6,00 3.925 10,79 4.491 12,35 5.057 13,91 5.622 15,46 6.187 17,02

52 Volta Redonda 2.000,00 229.896 957,90 238.791 994,96 245.762 1.024,01 251.138 1.046,41 255.232 1.063,47

Obs.: 1 - Índice de atendimento proposto, para todos os anos, foi de 95% da pop. urbana.     Legenda:         Cobertura do sistema existente

 2 - O consumo per capita adotado, variou de acordo com o porte da localidade.         Cobertura da ampliação proposta (1ª etapa)

3 - O coeficiente adotado relativo ao dia de maior consumo foi  k1 = 1,20.         Cobertura da ampliação proposta (2ª etapa)

4 - Foi considerado um índice de perdas de 20% da vazão máxima diária.

5 - São sistemas integrados de abastecimento de água os de: Cantagalo/Cordeiro, Nova Friburgo/Conselheiro Paulino,  Petrópolis/Cascatinha, Resende/Agulha

Negras e São Fidélis/Ipuca.

6 - As  localidades de Cons. Paulino, Cascatinha, Agulhas Negras e Ipuca, embora  não sendo sedes municipais foram consideradas face as suas importâncias.

Tabelas 7-8-9.xls-RJ



Nº Localidades Cap.Atual Pop. Urb. Vazão Pop. Urb. Vazão Pop. Urb. Vazão Pop. Urb. Vazão Pop. Urb. Vazão 
de Prod. Atendida Máx.d.+20% Atendida Máx.d.+20% Atendida Máx.d.+20% Atendida Máx.d.+20% Atendida Máx.d.+20%

Sistemas Sist. (l/s) ( hab. ) (l/s) ( hab. ) (l/s) ( hab. ) (l/s) ( hab. ) (l/s) ( hab. ) (l/s)

1 Aparecida 110,00 32.663 106,15 33.264 108,11 33.663 109,41 33.925 110,25 34.095 110,81

2 Arapeí 3,50 1.804 4,96 1.972 5,42 2.140 5,89 2.308 6,35 2.476 6,81

3 Areias 10,50 2.329 6,41 2.555 7,03 2.796 7,69 3.030 8,33 3.262 8,97

4 Arujá - - - - - - - - - - -

5 Bananal 20,50 6.828 18,78 7.375 20,28 7.873 21,65 8.316 22,87 8.703 23,93

6 Caçapava 300,00 63.404 221,91 67.123 234,93 70.218 245,76 72.739 254,59 74.754 261,64

7 Cachoeira Paulista 70,00 20.587 66,91 21.801 70,85 23.013 74,79 24.226 78,73 25.438 82,67

8 Canas 17,50 2.889 7,94 3.239 8,91 3.588 9,87 3.937 10,83 4.286 11,79

9 Cruzeiro 300,00 67.620 236,67 69.598 243,59 71.070 248,75 72.152 252,53 72.937 255,28

10 Cunha 65,00 9.639 31,33 10.576 34,37 11.438 37,17 12.208 39,67 12.879 41,86

11 Guararema 40,00 16.825 54,68 17.935 58,29 18.584 60,40 18.947 61,58 19.144 62,22

12 Guaratinguetá 339,00 94.204 329,71 101.277 371,35 107.692 394,87 113.393 415,77 118.364 434,00

13 Guarulhos - - - - - - - - - - -

14 Igaratá 11,00 5.583 15,35 6.422 17,66 7.119 19,58 7.662 21,07 8.063 22,17

15 Itaquaquecetuba - - - - - - - - - - -

16 Jacareí 562,50 161.096 590,69 170.914 626,68 178.065 652,91 183.115 671,42 186.603 684,21

17 Jambeiro 4,50 1.837 5,05 2.056 5,65 2.274 6,25 2.493 6,86 2.711 7,46

18 Lagoinha 7,00 2.733 7,52 3.156 8,68 3.597 9,89 4.042 11,12 4.481 12,32

19 Lavrinhas 12,80 3.516 9,67 4.323 11,89 5.207 14,32 6.132 16,86 7.057 19,41

20 Lorena 290,00 71.342 249,70 73.939 258,79 75.728 265,05 76.938 269,28 77.742 272,10

21 Moji das Cruzes - - - - - - - - - - -

22 Monteiro Lobato 5,40 1.439 3,96 1.569 4,32 1.663 4,57 1.631 4,49 1.768 4,86

23 Natividade da Serra 13,00 2.442 6,71 2.649 7,28 2.855 7,85 3.062 8,42 3.268 8,99

24 Paraibuna 23,50 5.030 13,83 5.030 13,83 5.030 13,83 5.030 13,83 5.030 13,83

25 Pinda. / Moreira César 397,00 113.124 414,79 123.653 453,39 132.423 485,55 139.625 511,96 145.483 533,44

26 Piquete 92,50 13.499 43,87 13.602 44,21 13.647 44,35 13.667 44,42 13.675 44,44

27 Potim ñd 12.319 40,04 13.618 44,26 14.918 48,48 16.217 52,71 17.517 56,93

28 Queluz 22,00 7.454 20,50 8.109 22,30 8.764 24,10 9.419 25,90 10.074 32,74

29 Redenção da Serra 3,00 1.546 4,25 1.546 4,25 1.546 4,25 1.546 4,25 1.546 4,25

Tabela 8 - Estimativa do Crescimento das Demandas de Água das Sedes Municipais e
Avaliação da Cobertura dos Sistemas Existentes e das Ampliações Propostas

São Paulo
2000 2005 2010 2015 2020
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Nº Localidades Cap.Atual Pop. Urb. Vazão Pop. Urb. Vazão Pop. Urb. Vazão Pop. Urb. Vazão Pop. Urb. Vazão 
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Tabela 8 - Estimativa do Crescimento das Demandas de Água das Sedes Municipais e
Avaliação da Cobertura dos Sistemas Existentes e das Ampliações Propostas

São Paulo
2000 2005 2010 2015 2020

30 Roseira 26,00 7.612 20,93 8.570 23,57 9.528 30,96 10.484 34,07 11.442 37,19

31 Salesópolis - - - - - - - - - - -

32 Santa Branca 30,00 11.135 36,19 12.746 41,42 14.533 47,23 16.500 53,62 18.643 60,59

33 Santa Isabel 112,00 31.363 101,93 33.052 107,42 34.188 111,11 34.929 113,52 35.401 115,05

34 São José do Barreiro 8,00 2.347 6,46 2.515 6,92 2.654 7,30 2.768 7,61 2.860 7,86

35 S. José dos Campos 1.698,00 505.097 2.104,57 548.378 2.284,91 580.215 2.417,56 603.317 2.513,82 620.056 2.583,57

36 S. Luís do Paraitinga 13,00 5.419 14,90 6.051 16,64 6.725 18,49 7.439 20,46 8.188 22,52

37 Silveiras 6,50 2.328 6,40 2.646 7,28 2.962 8,15 3.279 9,02 3.596 9,89

38 Taub./Trem./Quiririm 1.018,00 246.735 1.028,06 261.982 1.091,59 275.330 1.147,21 287.006 1.195,86 297.266 1.238,61

Obs.: 1 - Índice de atendimento proposto, para todos os anos, foi de 95% da pop. urbana.     Legenda:         Cobertura do sistema existente

 2 - O consumo per capita adotado, variou de acordo com o porte da localidade.         Cobertura da ampliação proposta (1ª etapa)

3 - O coeficiente adotado relativo ao dia de maior consumo foi  k1 = 1,20.         Cobertura da ampliação proposta (2ª etapa)

4 - Foi considerado um índice de perdas de 20% da vazão máxima diária.

5 - São sistemas integrados de abastecimento de água os de: Pindamonhangaba/Moreira César e Taubaté/Tremembé/Quiririm.

6 - As localidades de Moreira César, Eugênio de Melo e Quiririm, embora não sendo sedes municipais foram consideradas face as suas importâncias.
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Nº Localidades Cap.Atual Pop. Urb. Vazão Pop. Urb. Vazão Pop. Urb. Vazão Pop. Urb. Vazão Pop. Urb. Vazão 
de Prod. Atendida Máx.d.+20% Atendida Máx.d.+20% Atendida Máx.d.+20% Atendida Máx.d.+20% Atendida Máx.d.+20%

Sistemas Sist. (l/s) ( hab. ) (l/s) ( hab. ) (l/s) ( hab. ) (l/s) ( hab. ) (l/s) ( hab. ) (l/s)

1 Além Paraíba 140,00 28.153 0,00 29.726 0,00 31.298 0,00 32.870 0,00 34.442 0,00

2 Antônio Carlos - - - - - - - - - - -

3 Ant. Prado de Minas 1,90 928 0,00 986 0,00 1.028 0,00 1.058 0,00 1.078 0,00

4 Aracitaba ñd 1.381 0,00 1.417 0,00 1.449 0,00 1.476 0,00 1.500 0,00

5 Argirita ñd 2.044 0,00 2.158 0,00 2.275 0,00 2.397 0,00 2.520 0,00

6 Astolfo Dutra 32,00 8.476 0,00 8.948 0,00 9.309 0,00 9.578 0,00 9.774 0,00

7 Barão de Monte Alto 3,50 1.489 0,00 1.536 0,00 1.572 0,00 1.598 0,00 1.617 0,00

8 Barbacena - - - - - - - - - - -

9 Belmiro Braga 2,00 531 0,00 561 0,00 590 0,00 618 0,00 645 0,00

10 Bias Fortes ñd 1.559 0,00 1.570 0,00 1.577 0,00 1.580 0,00 1.582 0,00

11 Bicas / Guarara 32,00 14.298 0,00 15.146 0,00 15.939 0,00 16.695 0,00 17.427 0,00

12 Bocaina de Minas - - - - - - - - - - -

13 Bom Jardim de Minas - - - - - - - - - - -

14 Carangola 140,00 20.992 0,00 21.634 0,00 22.066 0,00 22.350 0,00 22.535 0,00

15 Cataguases 150,00 54.404 0,00 57.042 0,00 59.155 0,00 60.814 0,00 62.098 0,00

16 Chácara ñd 1.568 0,00 1.568 0,00 1.568 0,00 1.568 0,00 1.568 0,00

17 Chiador ñd 720 0,00 761 0,00 796 0,00 827 0,00 854 0,00

18 Coronel Pacheco ñd 1.712 0,00 1.763 0,00 1.815 0,00 1.867 0,00 1.918 0,00

19 Descoberto ñd 3.088 0,00 3.454 0,00 3.772 0,00 4.037 0,00 4.248 0,00

20 Desterro do Melo - - - - - - - - - - -

21 Divinésia - - - - - - - - - - -

22 Divino 23,00 7.543 0,00 8.740 0,00 9.966 0,00 11.182 0,00 12.349 0,00

23 Dona Euzébia 8,50 3.493 0,00 3.764 0,00 3.926 0,00 4.019 0,00 4.072 0,00

24 Ervália - - - - - - - - - - -

25 Estrela Dalva 4,00 1.542 0,00 1.631 0,00 1.720 0,00 1.810 0,00 189 0,00

26 Eugenópolis 11,00 4.880 0,00 5.339 0,00 5.797 0,00 6.256 0,00 6.714 0,00

27 Ewbank da Câmara ñd 3.010 0,00 3.340 0,00 3.670 0,00 4.000 0,00 4.330 0,00

28 Faria Lemos 5,00 2.163 0,00 2.299 0,00 2.436 0,00 2.572 0,00 2.708 0,00

29 Fervedouro ñd 2.676 0,00 3.135 0,00 3.599 0,00 4.048 0,00 4.467 0,00

Tabela 9 - Estimativa do Crescimento das Demandas de Água das Sedes Municipais e
Avaliação da Cobertura dos Sistemas Existentes e das Ampliações Propostas

Minas Gerais
2000 2005 2010 2015 2020
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30 Goianá ñd 2.291 0,00 2.408 0,00 2.486 0,00 2.537 0,00 2.571 0,00

31 Guarani ñd 5.895 0,00 6.413 0,00 6.931 0,00 7.449 0,00 7.017 0,00

32 Guidoval ñd 5.039 0,00 5.676 0,00 6.314 0,00 6.950 0,00 7.588 0,00

33 Guiricema 10,50 2.806 0,00 3.017 0,00 3.182 0,00 3.304 0,00 3.394 0,00

34 Itamarati de Minas 14,00 2.664 0,00 2.970 0,00 3.275 0,00 3.581 0,00 3.886 0,00

35 Juiz de Fora 1.400,00 427.635 0,00 469.111 0,00 512.472 0,00 557.422 0,00 603.609 0,00

36 Laranjal 8,00 3.755 0,00 4.009 0,00 4.264 0,00 4.517 0,00 4.771 0,00

37 Leopoldina 150,00 38.364 0,00 41.382 0,00 44.434 0,00 47.491 0,00 50.527 0,00

38 Lima Duarte 70,00 9.795 0,00 10.677 0,00 11.559 0,00 12.439 0,00 13.321 0,00

39 Mar de Espanha 30,00 8.244 0,00 8.721 0,00 9.057 0,00 9.288 0,00 9.441 0,00

40 Maripá de Minas 3,50 1.777 0,00 1.950 0,00 2.123 0,00 2.296 0,00 2.469 0,00

41 Matias Barbosa 46,00 11.004 0,00 11.807 0,00 12.617 0,00 13.428 0,00 14.233 0,00

42 Mercês 12,00 5.847 0,00 6.286 0,00 6.726 0,00 7.165 0,00 7.604 0,00

43 Miradouro 12,00 4.673 0,00 4.986 0,00 5.250 0,00 5.468 0,00 5.644 0,00

44 Miraí 22,50 8.503 0,00 9.127 0,00 9.750 0,00 10.374 0,00 10.997 0,00

45 Muriaé 240,00 73.872 0,00 80.148 0,00 86.037 0,00 91.450 0,00 96.334 0,00

46 Olaria ñd 802 0,00 855 0,00 899 0,00 934 0,00 961 0,00

47 Oliveira Fortes 3,50 1.017 0,00 1.091 0,00 1.166 0,00 1.240 0,00 1.314 0,00

48 Orizânia 2,50 1.620 0,00 1.868 0,00 2.117 0,00 2.365 0,00 2.613 0,00

49 Paiva ñd 1.079 0,00 1.150 0,00 1.221 0,00 1.291 0,00 1.361 0,00

50 Palma 8,00 3.567 0,00 3.823 0,00 4.078 0,00 4.333 0,00 4.589 0,00

51 Passa Vinte ñd 1.219 0,00 1.265 0,00 1.313 0,00 1.359 0,00 1.407 0,00

52 Patrocínio do Muriaé 9,00 3.232 0,00 3.571 0,00 3.910 0,00 4.249 0,00 4.589 0,00

53 Pedra Dourada ñd 1.065 0,00 1.235 0,00 1.372 0,00 1.473 0,00 1.544 0,00

54 Pedro Teixeira ñd 728 0,00 798 0,00 851 0,00 888 0,00 913 0,00

55 Pequeri 6,50 2.496 0,00 2.586 0,00 2.675 0,00 2.765 0,00 2.855 0,00

56 Piau ñd 1.588 0,00 1.668 0,00 1.728 0,00 1.771 0,00 1.801 0,00

57 Pirapetinga 19,50 7.375 0,00 8.308 0,00 9.220 0,00 10.084 0,00 10.881 0,00

58 Piraúba ñd 8.077 0,00 8.983 0,00 9.784 0,00 10.463 0,00 11.021 0,00
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59 Recreio ñd 7.469 0,00 7.695 0,00 7.904 0,00 8.094 0,00 8.267 0,00

60 Rio Novo 28,00 6.901 0,00 7.391 0,00 7.800 0,00 8.131 0,00 8.394 0,00

61 Rio Pomba 51,00 12.626 0,00 13.569 0,00 14.513 0,00 15.457 0,00 16.400 0,00

62 Rio Preto 19,00 3.671 0,00 3.894 0,00 4.116 0,00 4.340 0,00 4.562 0,00

63 Rochedo de Minas ñd 1.618 0,00 1.839 0,00 2.062 0,00 2.283 0,00 2.504 0,00

64 Rodeiro ñd 4.094 0,00 4.818 0,00 5.544 0,00 6.269 0,00 6.994 0,00

65 Rosário da Limeira 4,00 1.567 0,00 1.736 0,00 1.905 0,00 2.073 0,00 2.242 0,00

66 Sta Bárb. do M. Verde ñd 1.105 0,00 1.321 0,00 1.539 0,00 1.756 0,00 2.571 0,00

67 Sta Bárb. do Tugúrio ñd 1.549 0,00 1.725 0,00 1.903 0,00 2.080 0,00 2.256 0,00

68 Sta Rita de Jacutinga 20,00 3.315 0,00 3.424 0,00 3.533 0,00 3.641 0,00 3.751 0,00

69 Sta Rita do Ibitipoca - - - - - - - - - - -

70 Sant. de Cataguases 5,50 2.482 0,00 2.651 0,00 2.791 0,00 2.904 0,00 2.993 0,00

71 Santana do Deserto ñd 1.164 0,00 1.292 0,00 1.421 0,00 1.549 0,00 1.678 0,00

72 Sto A. do Aventureiro ñd 1.397 0,00 1.559 0,00 1.722 0,00 1.885 0,00 2.047 0,00

73 Santos Dumont 100,00 36.528 0,00 37.269 0,00 37.777 0,00 38.122 0,00 38.354 0,00

74 S. Francisco do Glória ñd 2.946 0,00 3.181 0,00 3.415 0,00 3.649 0,00 3.884 0,00

75 São Geraldo ñd 4.525 0,00 4.898 0,00 5.273 0,00 5.646 0,00 6.019 0,00

76 S. João Nepomuceno 70,00 19.431 0,00 21.087 0,00 22.590 0,00 23.923 0,00 25.078 0,00

77 S. S. da Varg. Alegre 2,50 1.162 0,00 1.322 0,00 1.483 0,00 1.644 0,00 1.804 0,00

78 Senador Cortes ñd 1.036 0,00 1.147 0,00 1.226 0,00 1.281 0,00 1.316 0,00

79 Silveirânia 2,50 970 0,00 1.080 0,00 1.190 0,00 1.301 0,00 1.411 0,00

80 Simão Pereira ñd 1.267 0,00 1.396 0,00 1.524 0,00 1.651 0,00 1.779 0,00

81 Tabuleiro ñd 2.465 0,00 2.637 0,00 2.809 0,00 2.981 0,00 3.153 0,00

82 Tocantins 33,00 10.780 0,00 12.416 0,00 14.115 0,00 15.835 0,00 17.528 0,00

83 Tombos ñd 6.820 0,00 7.426 0,00 8.032 0,00 8.637 0,00 9.244 0,00

84 Ubá 230,00 71.232 0,00 78.916 0,00 86.599 0,00 94.283 0,00 101.966 0,00

85 Vieiras 5,00 1.282 0,00 1.418 0,00 1.554 0,00 1.691 0,00 1.827 0,00

86 Visc. do Rio Branco 100,00 24.595 0,00 26.642 0,00 28.688 0,00 30.735 0,00 32.782 0,00
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Tabela 9 - Estimativa do Crescimento das Demandas de Água das Sedes Municipais e
Avaliação da Cobertura dos Sistemas Existentes e das Ampliações Propostas

Minas Gerais
2000 2005 2010 2015 2020

87 Volta Grande 9,00 2.977 0,00 3.197 0,00 3.416 0,00 3.635 0,00 3.854 0,00

Obs.:1 - Índice de atendimento proposto, para todos os anos, foi de 95% da pop. urbana.     Legenda:         Cobertura do sistema existente

 2 - O consumo per capita adotado, variou de acordo com o porte da localidade.         Cobertura da ampliação proposta (1ª etapa)

3 - O coeficiente adotado relativo ao dia de maior consumo foi  k1 = 1,20.         Cobertura da ampliação proposta (2ª etapa)

4 - Foi considerado um índice de perdas de 20% da vazão máxima diária.

5 - São sistemas integrados de abastecimento de água os de: Bicas e Guarará.

Tabelas 7-8-9.xls-MG
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2.6 Conclusões 
 
2.6.1 Abastecimento de Água 
 
No Estado do Rio de Janeiro, observa-se que 43% dos sistemas produzem água em 
quantidade suficiente para o horizonte previsto de 20 anos, 26% deverão prever 
ampliações nos próximos 10 anos e 31% deverão ser ampliados no curto prazo. 
 
Este cenário, no Estado de São Paulo, apresenta situação semelhante, com apenas 
34% dos sistemas capazes de atender à demanda até o ano 2020, 28% necessitando 
ampliações no prazo de 10 anos e 38% em déficit atualmente, devendo ser ampliados 
no curto prazo. 
 
O Estado de Minas Gerais, sob esse aspecto, ocupa posição mais crítica, em que 24% 
dos sistemas produzem água em quantidade suficiente para o horizonte previsto de 20 
anos, 21% deverão prever ampliações nos próximos 10 anos e 55% deverão ser 
ampliados no curto prazo. 
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Figura 6 – Capacidade de Atendimento dos Sistemas de Abastecimento de Água 

 
Essa análise baseia-se apenas nas capacidades de produção de água. Para as 
demais unidades operacionais dos sistemas, os estudos apresentados no Programa 
de Investimentos de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, objetos dos Relatórios PPG-
RE-014-R0 e PS-RE-025/047/061-R1, respectivamente, apresentam detalhadamente 
as obras necessárias que devem ser efetuadas em cada cidade com mais de 15.000 
habitantes. Para as demais cidades desses Estados e para as de São Paulo, 
recomenda-se a ampliação dos Estudos de Diagnósticos, encerrando, dessa forma, o 
quadro geral das carências em abastecimento de água. 
 
Deve-se urgentemente ampliar esta análise mediante sua focalização, também, na 
qualidade da água distribuída às populações, fator que depende não somente das 
características dos mananciais, mas, também, do estado de conservação e operação 
das estruturas de captação e tratamento, principalmente. 
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Neste aspecto e com base em observações locais, nota-se que há significante 
diferença entre a situação atual dos sistemas administrados por prestadores de 
serviços de saneamento de maior porte, cujas estruturas técnico-operacional-
administrativas permitem manter as unidades em boas condições de operação e a 
situação de alguns sistemas operados, principalmente, por secretarias municipais e 
alguns sistemas autônomos, cujas instalações requerem obras imediatas de reforma, 
melhoria e adequação. Essas observações valem, também, para a capacidade de 
investimentos com ampliações e melhorias, além daqueles necessários ao 
crescimento vegetativo dos sistemas. 
 
Esses dados são comprovados na análise apresentada no Diagnóstico dos Serviços 
de Água e Esgotos (1999) do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 
(SNIS), em que 50% dos investimentos no setor se originam de recursos próprios e 
38%, de recursos onerosos. Quando, contudo, se exclui a SABESP da pesquisa, os 
valores passam, respectivamente, para 29% e 54%. Isso demonstra que a maioria dos 
prestadores de serviços de saneamento não tem capacidade de investir, o que se dá 
somente mediante financiamentos, muitas vezes inacessíveis para a maioria das 
Prefeituras e sistemas autônomos. 
 
As estimativas de demandas previstas para o ano 2020 indicam incremento 
necessário de aproximadamente 3,6 m3/s à capacidade de produção atual dos 
sistemas, da ordem de 16,8 m3/s, significando acréscimo de 21,4%. 
 
Para o ano 2000, ao comparar-se a capacidade de produção total dos sistemas das 
sedes municipais à demanda necessária, o superávit é da ordem de 2,4%, ou seja, 0,4 
m3/s, aproximadamente. No entanto, cabe ressaltar que nesse balanço está 
computada a recente ampliação do sistema de produção de água de Volta Redonda, 
da ordem de 2 m3/s, bem superior às necessidades atuais, tanto que, ao se retirar os 
valores relativos a essa cidade, o balanço passa a apresentar déficit de 7,6%. 
 
Visualizam-se, no entanto, perspectivas favoráveis, ante a criação da ANA e, 
particularmente, no tocante à bacia do rio Paraíba do Sul, em face da atuação do 
CEIVAP, na aplicação dos recursos provenientes da arrecadação pelo uso da água. 
Essa arrecadação, com previsão anual da ordem de R$ 14 milhões, a ser instituída a 
partir do início de 2002 pelo CEIVAP, deverá ser revertida em ações necessárias à 
recuperação ambiental da bacia, aí incluídas as obras de saneamento.  
  
Com vistas a um amplo programa de saneamento, cabe ressaltar que devem ser 
envidados esforços no sentido de não apenas considerar os aspectos diretamente 
relacionados à engenharia de projetos e de construção, mas, também, de fixar metas 
em dois aspectos fundamentais do problema: preparação de pessoal e reformas 
administrativas especializadas nesse campo de atividade.  
 
Assim, torna-se evidente que os investimentos não devem se direcionar única e 
exclusivamente para a ampliação, melhoria ou implantação de novos sistemas, mas, 
sim, para o aperfeiçoamento tecnológico e gerencial das concessionárias do setor, 
habilitando-as a absorver e gerir, da melhor forma possível, os investimentos 
efetuados na ampliação e/ou melhoria dos sistemas existentes ou na implantação de 
novos sistemas. 
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2.6.2 Esgotamento Sanitário 
 
O atendimento de uma região com sistema de esgotamento sanitário só é completo 
quando há coleta, tratamento e disposição final adequada dos esgotos produzidos. O 
quadro que se apresenta indica que, da população urbana das localidades visitadas, 
onde se situam 82,3% da população urbana total da bacia, 69% são servidos por rede 
coletora e somente 11% têm esgotos tratados. A situação é ainda pior quando se 
constata que nas parcelas fluminense e mineira o percentual de tratamento é inferior a 
4,6%. 
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Figura 7 – Situação Atual dos Sistemas de Esgotamento Sanitário 
 
A maioria dos prestadores de serviços de saneamento investe somente em 
implantação de rede coletora e, muitas vezes, em função da falta de recursos, opta 
pelo lançamento dos esgotos nas redes de drenagem, passando essas a funcionar 
como sistemas unitários. Tal situação, encontrada em grande parte das cidades, 
causa o lançamento dos esgotos diretamente nos rios e córregos locais, tornando-os 
verdadeiros emissários de esgotos, com todos os inconvenientes já fartamente 
enumerados. 
 
Historicamente, os investimentos em sistemas de esgotamento sanitários sempre 
foram inferiores aos efetuados em abastecimento de água, e os investimentos em 
estações de tratamento são ainda mais reduzidos. Tais investimentos concentram-se 
de maneira mais sensível nas cidades paulistas, principalmente nas que são 
administradas pela SABESP. 
 
As estimativas de lançamentos de cargas orgânicas, expressas em DBO, previstas 
para o ano 2020, indicam incremento aproximado de 61 t/d às atuais, que são da 
ordem de 240 t/d, significando aumento de 25%, caso sejam mantidas inalteradas as 
atuais capacidades e níveis de tratamento. 



PEC-2939 - Plano de Recursos Hídricos para a Fase Inicial da Cobrança na Bacia do Rio Paraíba do Sul 
 

 13 

Os prognósticos são otimistas quando se considera o lançamento do Programa de 
Despoluição de Bacias Hidrográficas, concebido pela ANA, que incentiva a 
implantação de estações de tratamento de esgotos mediante a compra do efluente 
tratado até o valor correspondente a 50% do custo do empreendimento ou de seu 
valor de referência aliado à aplicação dos recursos provenientes da arrecadação pelo 
uso da água. Essa arrecadação, com previsão anual da ordem de R$ 14 milhões, cuja 
implantação está prevista para 2002 pelo CEIVAP, deverá ser revertida em ações 
necessárias à recuperação ambiental da bacia, na qual estão previstas as obras de 
saneamento.  
 
No entanto, não se deve supor que, por si sós, essas ações solucionarão os 
problemas do setor a curto prazo, pois há o fato de que, para a implantação de obras 
desse porte, os prestadores de serviços de saneamento deverão construir estações de 
tratamento e para tal, recorrer a financiamentos, inacessíveis a grande parte deles, 
além de buscar recursos para a execução das obras complementares, tais como 
coletores troncos, interceptores e estações elevatórias. 
 
De qualquer forma, essas ações constituem um avanço importantíssimo e despertam 
nas administrações públicas e nas comunidades a consciência para a importância de 
se dispor de eficientes sistemas de esgotamento sanitário e, conseqüentemente,  
melhores condições de vida. 
 
Vários prestadores de serviços de saneamento, até a data de conclusão deste 
diagnóstico, já haviam se habilitado junto à ANA para participar do Programa “Compra 
de Esgotos Tratados”, dentre eles a SABESP, com vários sistemas; a CESAMA, de 
Juiz de Fora; a ESAMUR, de Resende e Agulhas Negras; o DEMSUR, de Muriaé; e os 
SAAE de Volta Redonda e Barra Mansa. A tabela 10 apresenta as obras contratadas.  
 

Tabela 10 – Intervenções Contratadas 
 

Município Intervenção Invest.  
R$ x106 

Origem 
Recursos 

Órgão 
Executor 

Pop. Ben. 
(hab) 

Conclusão 
da Obra 

S. J. Campos Sist de reversão de esgotos 
da bacia do Vidoca  

21,04 PRODES-ANA 
SABESP 

SABESP 180.000 2004 

Pindamonhangaba 
Rede coletora e ETE no 
distrito de Moreira Cesar e no 
bairro de Araretama 

2,55 PRODES-ANA 
+ SABESP 

SABESP 45.000 2003/2004 

S. L. do Paraitinga Rede coletora e ETE  2,34 PRODES-ANA 
+ SABESP 

SABESP 6.000 2004 

Volta Redonda 
ETE  no centro e parte baixa 
da cidade 

13,50 PRODES- ANA 
+ FECAM – 
SEMADS/RJ 

SAAE - VR 100.000 2004 

Valença ETE nos distritos de 
conservatória e Pentagna 

2,54 OGU  + 
SEMADS/RJ 

SEMADSRJ 13.000 2002 

Resende ETE no bairro Cidade Alegria 2,07 OGU  + 
ESAMUR 

EXAMUR 35.000 2003 

Volta Redonda ETE nos bairros Padre 
Josimo e Cidade Nova 

0,92 SAAE - VR SAAE - VR 30.000 2002 
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2.7  Descrição dos Sistemas Existentes de Abastecimento de 
Água e de Esgotamento Sanitário das Cidades Visitadas, 
Situadas na Bacia do Rio Paraíba do Sul 

 
As descrições dos sistemas existentes de abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário das cidades visitadas, foram feitas com base em inspeções locais, no período 
compreendido entre 1997 e 2002, e através de informações prestadas pelos órgãos 
responsáveis pela operação e manutenção dos mesmos. 
  
Estado de Minas Gerais – vide anexo I 

 
Estado do Rio de Janeiro – vide anexo II 
 
Estado de São Paulo – vide anexo III 

 
 
3.  RESÍDUOS SÓLIDOS 
 
3.1 Introdução 
 
Este item tem como propósito apresentar, de forma sintética, um diagnóstico da 
situação atual do que se refere à disposição final dos resíduos sólidos gerados na 
bacia do rio Paraíba do Sul, sejam eles de origem urbana, dos serviços de saúde ou, 
ainda, do parque industrial. 
 
Os problemas concernentes aos resíduos sólidos, em especial os de origem urbana, 
inclusive os dos serviços de saúde são, de modo geral, recorrentes em inúmeros 
municípios da bacia. A falta de equipamentos, a inexistência de fonte própria e 
suficiente de recursos para custear os trabalhos, a carência de pessoal técnico 
qualificado e a disposição inadequada do lixo são problemas presentes em muitos 
deles, só variando em intensidade. Esses problemas são agravados pela situação 
financeira quase sempre difícil de parte expressiva dos municípios, a qual se reflete 
diretamente no sistema de limpeza urbana, impossibilitando-os de atender à 
população de forma permanente e satisfatória. 
 
Também os resíduos industriais, que de acordo com a legislação deveriam ser 
tratados e dispostos por seus geradores, em muitos casos e em especial quando 
oriundos de indústrias de pequeno e médio porte, são dispostos nos lixões municipais, 
contribuindo sobremaneira para a situação de contaminação ambiental já causada 
pela destinação inadequada dos resíduos urbanos e dos serviços de saúde. 
 
As administrações municipais têm ciência da importância do adequado 
encaminhamento da questão dos resíduos sólidos e de seus reflexos positivos para a 
preservação ambiental e para a melhoria da qualidade de vida da população. No 
entanto, com exceção dos municípios paulistas, onde a Companhia de Tecnologia de 
Saneamento Ambiental (CETESB) vem implementando com sucesso o Programa 
Estadual de Resíduos Sólidos, e de outros mineiros e fluminenses, muito pouco tem 
sido realmente feito, em nível municipal, para a adequada destinação final dos 
resíduos. 
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É de se esperar, contudo, que a médio prazo se comece a perceber a reversão desse 
quadro, em decorrência não só da crescente percepção da população para a 
correlação direta existente entre qualidade de vida e preservação ambiental, que 
impõe mudanças comportamentais, mas, também, por força dos dispositivos legais 
que, cada vez mais, penalizam os agentes poluidores. De fato, a promulgação da Lei 
Federal no 9.605, de 12-02-98, que regulamenta a Lei nº 9.099, de 26-09-95, 
transcende à penalização da pessoa jurídica, estabelecendo sanções penais e 
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente à pessoa 
física responsável, como “o diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão 
técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, 
sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática quando 
podia agir para evitá-la”.  
 
O diagnóstico que se segue é uma síntese atualizada dos levantamentos e estudos 
desenvolvidos no âmbito do Projeto Qualidade das Águas e Controle da Poluição 
Hídrica (PQA) relativo aos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo, e do Projeto 
Preparatório para o Gerenciamento dos Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do 
Sul, referente ao Estado de Minas Gerais, enriquecida com dados recentes, oriundos 
da CETESB, da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
(SEMADS) do Estado do Rio de Janeiro, de dados colhidos junto a algumas 
prefeituras e, ainda, de levantamentos de campo em áreas de disposição de resíduos 
urbanos de alguns municípios. 
 
 
3.2 Resíduos sólidos urbanos 
 
São considerados resíduos sólidos urbanos os lixos de origem doméstica, do pequeno 
comércio e, ainda, o produto da varrição dos logradouros públicos, da poda, da capina, 
da limpeza de córregos e outros que, em geral, têm a mesma disposição final. 
 
Para a avaliação da quantidade de lixo gerada foram consideradas as produções per 
capita diárias adiante indicadas, aplicadas às populações urbanas de cada município 
da bacia, observadas no censo do IBGE de 2000. Cabe notar que esses índices de 
produção diferem ligeiramente daqueles usualmente empregados pela CETESB; 
optou-se, contudo, por utilizá-los por serem mais conservadores e pretenderem 
expressar a geração de todo o lixo urbano e não só daquele de origem doméstica e do 
pequeno comércio, como é o caso dos índices da CETESB.  
 
Cabe, também, notar que os índices de produção procuram refletir valores médios 
observados na prática, o que não inviabiliza a existência de diferenças, às vezes 
significativas, na quantidade de lixo efetivamente gerada em determinados municípios. 
Tais diferenças decorrem do tipo de atividade econômica predominante no município, 
da sazonalidade, do nível socioeconômico e cultural da população e, ainda, de outros 
fatores que possam influenciar o comportamento cotidiano dos munícipes. 
 

Índices de Produção de Lixo Utilizados 
População urbana (1.000 hab.) Produção per capita (kg/hab) 

Até 100 0,5 
De 100 a 200 0,6 
Maior que 200 0,7 
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Índices de Produção empregados pela CETESB 
População urbana (1.000 hab.) Produção per capita (kg/hab) 

Até 100 0,4 
De 100 a 200 0,5 
De 200 a 500 0,6 
Maior que 500 0,7 

 
Ao longo de sua história, a CETESB vem envidando esforços no sentido de conhecer, 
em toda sua amplitude, e equacionar o complexo problema da disposição dos 
resíduos sólidos, visando ao adequado planejamento do controle da poluição 
ambiental. Sob esse enfoque, a partir de 1997 foi estabelecida, de forma considerada 
pioneira, uma metodologia visando sistematizar a forma de aquisição de informações 
das instalações de destinação de resíduos em operação no Estado de São Paulo.  
 
A metodologia consiste na aplicação de um formulário padronizado que pontua, de 
forma ponderada, 41 itens de dados sobre as condições de localização e da infra-
estrutura implantada, bem como das condições operacionais das instalações de 
destinação final, gerando o índice IQR – Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos. 
Os critérios utilizados para compor o IQR resultam em uma pontuação de 0 a 10 para 
instalação da disposição, o que permite sua classificação nas seguintes condições de 
enquadramento: 
 

Condições de Enquadramento 
IQR Enquadramento 

0,0 ≤ IQR ≤ 6,0 Condições inadequadas 

6,1 < IQR ≤ 8,0 Condições controladas 

8,1 < IQR ≤ 10,0 Condições adequadas 

 
Dispondo-se dessa ferramenta de avaliação, julgou-se adequado aplicá-la, também, 
aos municípios mineiros e fluminenses da bacia, pois, como expresso pela própria 
CETESB no seu relatório “Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Domiciliares”, de 
janeiro de 2000, a “utilização de um índice abrangente, devidamente fundamentado, 
que leva em consideração as condições encontradas nos municípios, possibilita uma 
padronização nas avaliações das condições ambientais das instalações, diminuindo o 
nível de subjetivismo e possibilitando o estabelecimento de comparações de maior 
significância”. 
 
Embora a existência ou não de catadores nos lixões seja um dos itens objeto de 
avaliação e, portanto, já captado pelo índice IQR, julgou-se conveniente destacar esse 
fato nos quadros de classificação das instalações de disposição apresentados mais 
adiante, visto que a presença de catadores em lixões denuncia sérios problemas de 
natureza social e saúde pública e vem preocupando organismos nacionais e 
internacionais, sendo, inclusive, objeto de programas específicos como o “Criança no 
lixo: nunca mais”, coordenado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(UNICEF). 
 
 
3.2.1 Resíduos sólidos urbanos em Minas Gerais 
 
Os estudos sobre resíduos sólidos levados a efeito no âmbito do Projeto Preparatório 
envolveram levantamentos de campo nos 10 municípios mais populosos, dentre os 27 
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prioritários, identificados no trabalho "Diagnóstico dos Diagnósticos”, realizado em 
1999 pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Esses 10 municípios, dentre os 88 
existentes na parte mineira da bacia, respondem por cerca de 75,1% da população 
urbana total, enquanto os 27 selecionados cobrem cerca de 86,2% da mesma 
população. Tais municípios foram Além Paraíba, Carangola, Cataguases, Juiz de 
Fora, Leopoldina, Muriaé, Santos Dumont, São João Nepomuceno, Ubá e Visconde do 
Rio Branco. 
 
As visitas aos dez municípios selecionados e as entrevistas às autoridades e técnicos 
municipais permitiram ampla e boa visão do que hoje ocorre com os resíduos sólidos 
nesses municípios. 
 
Observa-se que, de modo geral, o problema da limpeza urbana, no que tange aos 
serviços de varrição e coleta, está razoavelmente bem-eqüacionado. Esses serviços 
são realizados em cada município com eficiências diferenciadas, o que não impede 
que, sob um julgamento pouco mais magnânimo, possam ser considerados 
satisfatórios. Tal fato, todavia, não tem evitado que muitos munícipes ainda descartem 
seu lixo em córregos, canais e terrenos baldios, ao invés de destiná-los à coleta. 
Dentre os municípios visitados, apenas Santos Dumont se destaca mais 
negativamente, visto que somente 70% de sua população são atendidos de forma 
regular pela varrição e coleta. 
 
O grande problema dos resíduos sólidos reside, inequivocamente, na forma 
inadequada como é quase sempre feita sua disposição final, muitas vezes em lugares 
impróprios, oferecendo grandes riscos de contaminação das águas superficiais e 
subterrâneas, e, ainda, facilitando a proliferação de vetores biológicos. 
 
Somente Juiz de Fora tem aterro sanitário em vias de implantação, pendente, contudo, 
de licença ambiental, a ser expedida brevemente pela Fundação Estadual do Meio 
Ambiente (FEAM), o que lhe poderá garantir condições adequadas de disposição. Por 
ora os resíduos vêm sendo dispostos em células na área do futuro aterro sanitário, 
recobertas diariamente e atendendo a outros requisitos que lhe conferem um IQR de 
aterro controlado. Também Muriaé dispõe de um aterro controlado. Ele é cercado, o 
enterramento do lixo é feito quase diariamente, dispõe de drenagem das águas 
pluviais e do chorume, embora para este não exista sistema de recirculação ou 
tratamento, e, como o de Juiz de Fora, também atende a outros requisitos que lhe 
garantem aquela classificação. Nos demais municípios, exceto Cataguases, cujo 
aterro, com pequenas melhorias, poderia ser considerado controlado, os resíduos são 
dispostos em verdadeiros lixões com a presença, inclusive, de catadores. 
 
O cenário descrito é sério e defronta, quase sempre, com o problema financeiro. Em 
todos os municípios, à exceção de Juiz de Fora, a receita proveniente dos tributos 
municipais, destinada à limpeza urbana, é insuficiente para cobrir as despesas com 
esse respectivo serviço. Este é um aspecto sério do problema e deveria merecer maior 
atenção das autoridades executivas e legislativas, visto que, sem recursos financeiros 
suficientes, não há como encaminhar corretamente o problema do lixo, o que deixa a 
população exposta a todos os seus malefícios. 
  
Em Juiz de Fora ocorre justamente o inverso no que concerne à receita. Da 
arrecadação municipal vinculada à limpeza urbana, apenas pouco mais da metade é 
repassada pela Prefeitura ao DEMLURB, autarquia responsável pela limpeza urbana. 
Não fosse isso, o DEMLURB, que dispõe de um corpo técnico bem-capacitado, teria 
todas as condições para prestar um serviço próximo à excelência e servir de 
referência para outros municípios brasileiros. Mesmo assim, muito tem sido feito. 



PEC-2939 - Plano de Recursos Hídricos para a Fase Inicial da Cobrança na Bacia do Rio Paraíba do Sul 
 

 18 

Existe um programa em curso de troca de leite por lixo, como forma de diminuir a 
disposição inadequada deste último. Esse programa está sendo implantado numa 
escola de educação ambiental dirigida ao público escolar infantil e está prestes a 
entrar em operação numa usina de reciclagem de entulho de obras. Além desse, há 
outros programas implantados, como a coleta seletiva e o incentivo à associação de 
catadores de papel. 
 
Entre os municípios mineiros, outro aspecto que merece destaque é o das usinas de 
reciclagem e compostagem (URC). Dos dez municípios visitados, cinco tem ou tiveram 
URC, sendo que em apenas dois deles, Carangola e Juiz de Fora, elas continuam em 
operação e, assim mesmo, precariamente. Em Carangola, ela é financeiramente 
deficitária, sendo que a forma como é operada ainda acarreta sérios problemas 
ambientais. Em Juiz de Fora, projetada para processar 80 t/dia, a URC foi 
parcialmente implantada e hoje opera cerca de 15 t/dia, exclusivamente com os 
resíduos provenientes da coleta seletiva. 
 
A Tabela 11, a seguir, apresenta os 10 municípios estudados e sua população urbana 
atual (Censo 2000), a quantidade diária de lixo gerada, a classificação das instalações 
de disposição final segundo o índice IQR e a existência ou não de catadores. A Figura 
8, a seguir, mostra a distribuição percentual do lixo gerado segundo a classificação de 
suas instalações de disposição.  

 
Tabela 11 – Produção Diária de Lixo nos Municípios Mineiros 

 

Município População 
Urbana 

Produção 
Diária de Lixo 
Estimada (t) 

IQR Condições da 
Disposição Final Catadores 

Além Paraíba 31.028 15,5 2,7 Inadequadas Sim 
Carangola 24.740 12,4 2,8 Inadequadas  
Cataguases 60.482 30,2 4,2 Inadequadas  
Juiz de Fora 453.002 316,8 6,1 Controladas  
Leopoldina 43.493 21,7 3,2 Inadequadas Sim 
Muriaé 83.923 41,7 6,1 Controladas Sim 
Santos Dumont 43.503 20,2 2,8 Inadequadas  
S.João Nepomuceno 22.332 11,2 2,8 Inadequadas Sim 
Ubá 76.365 38,3 3,8 Inadequadas Sim 
Visc. do Rio Branco 25.889 0,9 3,5 Inadequadas Sim 

31%

69%

Condições Inadequadas
Condições Controladas
Condições Adequadas

 
Figura 8 - Disposição Final dos Resíduos Sólidos Urbanos em Minas Gerais 
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3.2.2 Resíduos sólidos urbanos no Estado do Rio de Janeiro 
 
Os estudos sobre resíduos sólidos levados a efeito no âmbito do PQA envolveram 
levantamentos de campo nos 23 municípios fluminenses mais populosos da bacia e, 
ainda, no município de São Francisco do Itabapoana que, embora tenha sua sede 
localizada fora da bacia, foi incluído nos estudos por destinar seus resíduos na área da 
bacia. As populações urbanas desses municípios respondem por cerca de 88,05% da 
população de todos os 53 municípios fluminenses da bacia. 
 
Dos 23 municípios estudados, quatro deles, Itatiaia, Nova Friburgo, Cantagalo e Piraí, 
promoveram modificações substanciais em suas instalações de disposição final após a 
conclusão do PQA. Itatiaia, que operava um lixão relativamente próximo ao 
reservatório de Funil, com séria ameaça ambiental, adquiriu nova área, mais 
apropriada, e nela vem fazendo a disposição do lixo, porém de forma igualmente 
inadequada. Cantagalo, por sua vez, terceirizou o serviço de limpeza urbana, incluindo 
a coleta e a operação da usina de reciclagem e compostagem e a disposição do 
rejeito. Essa terceirização tem resultando em melhorias ambientais, haja vista não 
mais existir lixão com catadores, urubus, moscas e todos os demais inconvenientes 
conhecidos. Até mesmo o chorume, que quase nunca é objeto de qualquer tratamento, 
tem sido recolhido e recirculado. Piraí, que antes utilizava-se de um “lixão”, passou a 
operar um aterro verdadeiramente sanitário com atendimento aos requisitos exigidos 
para tal. Apenas a licença ambiental não foi ainda concedida pelo órgão ambiental do 
Estado. Seu IQR, anteriormente da ordem de 3,0, foi recentemente reavaliado em 9,3. 
Nova Friburgo, igualmente, promoveu melhorias substanciais no aterro que, antes um 
“lixão”, tem agora a situação controlada. 
 
No município de Cantagalo, por não se dispor de levantamento recente mais 
detalhado das instalações de disposição, deixou-se de fazer a avaliação do IQR. 
 
Observa-se, todavia, que, de modo geral, o problema da disposição dos resíduos 
sólidos, na parte fluminense da bacia, em tudo se assemelha aos dos municípios 
mineiros, sendo, portanto, válidas as observações feitas anteriormente para aqueles. 
 
Até mesmo no que se refere às URC a situação não é diferente. Das 15 URC 
implantadas, 11 já foram desativadas e 2 operam abaixo de sua capacidade. Apenas 
duas usinas funcionam normalmente, incluindo-se a de Cantagalo, que começou a 
operar mais recentemente, em março de 1999, e está terceirizada.  
 
O Estado do Rio de Janeiro todavia, por meio da SEMADS, lançou em 1999 o 
programa Pró-Lixo, com recursos financeiros do Fundo Estadual de Conservação 
Ambiental (FECAM). O Pró-Lixo visa dotar os municípios fluminenses com população 
inferior a 150 mil habitantes de instalações adequadas à disposição de seus resíduos 
sólidos. 
 
Este programa, cujo início de implantação efetivo ocorreu em 2000, prevê o 
fornecimento de recursos às prefeituras municipais, cabendo a elas a responsabilidade 
da implementação da solução escolhida. 
 
Até 2001 foram destinados recursos no montante de R$ 6,29 milhões para 29 
municípios da bacia ( ver Tabela 12 ), estando previstos para 2002 investimentos em 
mais 14 (Areal, Bom Jardim, Cantagalo, Cardoso Moreira, Itaperuna, Itatiaia, Pinheiral, 
Piraí, Quatis, São João da Barra, Sapucaia, Sumidouro, Teresópolis e Varre-Sai), sem, 
contudo, haverem sido definidos os respectivos montantes.  



PEC-2939 - Plano de Recursos Hídricos para a Fase Inicial da Cobrança na Bacia do Rio Paraíba do Sul 
 

 20 

 
Tabela 12  - Municípios Contemplados no Pró-Lixo 

 

Município 
Área  para  

o  
Projeto 

Unidades(*) Projeto Obras 
Civis Equip. Treinam.  e  

Educ. Amb. Total 

Aperibé Sim AT + GR + PC + CS + T 22.000,00 87.800,00 110.000,00 25.000,00 244.800,00 
Porciúncula Não AT + GR + PC + CS + T 22.000,00 87.800,00 110.000,00 25.000,00 244.800,00 
Barra do Piraí Não AT + GR + PC + CS + T 22.000,00 87.800,00 110.000,00 25.000,00 244.800,00 
Carmo Sim AT + CS + T 13.000,00 32.800,00 90.000,00 25.000,00 160.800,00 
Casimiro de Abreu Sim AT + CS + T 13.000,00 32.800,00 110.000,00 25.000,00 180.800,00 
Com. Levy Gasparian Não AT + GR + PC + CS + T 22.000,00 87.800,00 110.000,00 25.000,00 244.800,00 
Cordeiro Não AT + GR + PC + CS + T 22.000,00 87.800,00 110.000,00 25.000,00 244.800,00 
Duas Barras Sim AT + GR + CS + T + PC 22.000,00 87.800,00 110.000,00 25.000,00 244.800,00 
Itaocara Sim AT + GR + PC + CS + T 22.000,00 87.800,00 110.000,00 25.000,00 244.800,00 
Italva Não AT + GR + PC + CS + T 22.000,00 87.800,00 110.000,00 25.000,00 244.800,00 
Laje do Muriaé Sim AT + CS + T 13.000,00 32.800,00 90.000,00 25.000,00 160.800,00 
Mendes Não AT + GR + PC + CS + T 22.000,00 87.800,00 110.000,00 25.000,00 244.800,00 
Miguel Pereira Sim AT + CS + T 13.000,00 32.800,00 90.000,00 25.000,00 160.800,00 
Miracema Sim AT + CS + T 13.000,00 32.800,00 90.000,00 25.000,00 160.800,00 
Natividade Não AT + GR + PC + CS + T 22.000,00 87.800,00 110.000,00 25.000,00 244.800,00 
Nova Friburgo Não AT + CS + T 13.000,00 32.800,00 90.000,00 25.000,00 160.800,00 
Paraíba do Sul Sim AT + GR + PC + T + CS 22.000,00 87.800,00 110.000,00 25.000,00 244.800,00 
Paty do Alferes Sim AT + GR + PC + CS + T 22.000,00 87.800,00 110.000,00 25.000,00 244.800,00 
Porto Real Não AT + GR + PC + CS + T 22.000,00 87.800,00 110.000,00 25.000,00 244.800,00 
Resende Sim GR + PC + CS + T 12.000,00 55.000,00 20.000,00 25.000,00 112.000,00 
S. J. do V. do Rio Preto Não AT + GR + CS + T 19.000,00 72.800,00 105.000,00 25.000,00 221.800,00 
Santa Maria Madalena Sim AT + CS + T 13.000,00 32.800,00 90.000,00 25.000,00 160.800,00 
Santo Antônio de Pádua Não AT + GR + PC + CS + T 22.000,00 87.800,00 110.000,00 25.000,00 244.800,00 
São Fidélis Não AT + GR + PC + CS + T 22.000,00 87.800,00 110.000,00 25.000,00 244.800,00 
São Sebastião do Alto Sim AT + CS + T 13.000,00 32.800,00 90.000,00 25.000,00 160.800,00 
Trajano de Moraes Não AT + GR + PC + CS + T 22.000,00 87.800,00 110.000,00 25.000,00 244.800,00 
Três Rios Não AT + GR + PC + CS + T 22.000,00 87.800,00 110.000,00 25.000,00 244.800,00 
Valença (Conserv./Juparaná) Sim AT + GR(2) + CS + T 18.000,00 81.800,00 120.000,00 25.000,00 244.800,00 
Vassouras Não AT + GR + PC + CS + T 22.000,00 87.800,00 110.000,00 25.000,00 244.800,00 

(*): AT: Aterro Sanitário;   GR: Galpão de Reciclagem;  PC:  Pátio de Compostagem;   CS::Coleta Seletiva;  T: Treinamento 
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A Tabela 13, a seguir, relaciona os 23 municípios estudados e indica as populações 
urbanas atuais (Censo 2000) e respectiva quantidade diária de lixo gerada. São 
também apresentadas as classificações das instalações de disposição final segundo o 
índice IQR e a indicação da existência ou não de catadores. A Figura 9 mostra a 
distribuição percentual do lixo gerado, segundo a classificação de suas instalações de 
disposição. 

 
Tabela 13 – Produção Diária de Lixo nos Municípios Fluminense 

 

Município 
População 

Urbana 
(hab.) 

Produção Diária 
de Lixo Estimada 

(t) 
IQR 

Condições da 
Disposição 

Final 
Catadores 

Barra do Piraí 84.816 42,4 1,0 inadequada Sim 
Barra Mansa 165.134 99,0 1,1 inadequada Sim 
Campos dos Goytacazes 325.783 254,6 1,8 Inadequada Sim 
Cordeiro 17.756 8,9 2,9 Inadequada  
Itaperuna 77.378 38,7 2,1 Inadequada Sim 
Itatiaia 11.728 5,9 1,9 Inadequada Sim 
Mendes 17.123 8,6 2,0 Inadequada Sim 
Miracema 24.044 12,0 2,5 Inadequada Sim 
Nova Friburgo 149.862 91,1 7,0 Controlada   
Paraíba do Sul 32.688 16,3 1,9 Inadequada Sim 
Petrópolis 270.671 189,3 6,0 Inadequada  
Piraí 17.763 9,0 9,3 Adequada  
Resende 95.963 47,9 6,3 Controlada  
Santo Antônio de Pádua 28.957 14,7 2,7 Inadequada  
São Fidélis 26.513 13,3 0,9 Inadequada Sim 
São Francisco do Itabapoana (*)  9,6 1,7 Inadequada Sim 
São João da Barra 18.518 9,7 2,7 Inadequada Sim 
Teresópolis 115.198 69,1 2,2 Inadequada Sim 
Três Rios 67.347 33,7 2,9 Inadequada Sim 
Valença 57.323 28,7 2,0 Inadequada Sim 
Vassouras 19.886 9,9 1,0 Inadequada Sim 
Volta Redonda 241.996 169,4 3,1 Inadequada Sim 

(*) O lixo é disposto na bacia, embora a sede municipal esteja situada fora dela. 

12%

1%

87%

Condições Indequadas
Condições Contoladas
Condições Adequadas  

 
Figura 9 – Disposição Final dos Resíduos Sólidos Urbanos no Rio de Janeiro  
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3.2.3 Resíduos sólidos urbanos no Estado de São Paulo 
 
A situação da disposição final dos resíduos sólidos nos municípios paulistas difere 
bastante daquelas relativas aos municípios mineiros e fluminenses. 
 
A atuação sistemática da CETESB há vários anos junto aos municípios e, em especial, 
após 1997, quando foi instituído o Programa Estadual de Resíduos Sólidos, vem 
contribuindo de forma expressiva para a melhoria continuada das instalações de 
disposição final dos resíduos sólidos. 
 
Conforme indica o relatório “Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Domiciliares”, 
relativo ao ano 2000, da CETESB, a experiência tem demonstrado que a imposição de 
penalidades aos municípios pela disposição inadequada de seus resíduos, embora 
utilizadas como recurso último, isoladamente não tem resultado em melhorias 
significativas das condições ambientais. Assim, conforme prevê o Programa Estadual 
de Resíduos Sólidos, para todos os municípios com irregularidades na destinação final 
de seus resíduos foi proposta a assinatura do Termo de Compromisso de Ajustamento 
de Conduta (TAC). 
 
Os TAC constituem uma alternativa inovadora, tendo por objetivo comprometer e 
estabelecer parcerias entre o Estado e as administrações municipais, na busca de 
soluções para a destinação final de resíduos. São títulos executivos com força de 
contratos extrajudiciais estabelecidos de comum acordo com as administrações 
municipais, definindo prazos e atividades a serem realizadas por município para a 
regularização ambiental das instalações de destinação de lixo em operação. Além de 
ocasionar o comprometimento dos prefeitos, os TAC propõem procedimentos para as 
usinas de reciclagem e compostagem, os aterros e os lixões, visando à sua 
regularização ou encerramento ante a implantação de solução de caráter definitivo. 
Em todos os casos, as ações propostas devem possibilitar a adequação técnica e 
ambiental das instalações, seguidas do pertinente licenciamento ambiental. Dentre os 
34 municípios do trecho paulista da bacia, 20 já assinaram TAC e vêm implementando 
as ações neles propostas. 
 
A Tabela 14 abaixo, sintetiza a situação atual da disposição final dos resíduos sólidos.  
Apresenta, para cada município, a população urbana (Censo 2000) e a respectiva 
quantidade diária de lixo gerada, calculada segundo os coeficientes utilizados neste 
trabalho e não os  usualmente empregados pela CETESB. Isso faz com que os dados 
ora apresentados difiram ligeiramente daqueles constantes do relatório anteriormente 
citado, relativo ao inventário de resíduos sólidos de 2000. É também apresentada a 
classificação das instalações de disposição final segundo o índice IQR e indicada a 
existência ou não de catadores.  
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Tabela 14 – Produção Diária de Lixo nos Municípios Paulistas 
 

Município 
População 

Urbana 
(hab.) 

Produção 
Diária de Lixo 

Estimada 
(t) 

IQR Condições da 
Disposição Final Catadores 

Aparecida 34.383 17,2 3,5 Inadequada Sim 
Arapeí 1.899 0,9 1,7 Inadequada  
Areias 2.452 1,2 9,2 Inadequada  
Bananal 7.187 3,6 5,5 Inadequada Sim 
Caçapava 66.741 33,2 10,0 Adequada  
Cachoeira Paulista 21.671 10,8 3,9 Inadequada  
Canas 3.041 1,5 1,5 Inadequada  
Cruzeiro 71.179 35,6 1,8 Inadequada Sim 
Cunha 11.134 5,6 0,3 Inadequada  
Guararema 17.710 8,8 3,8 Inadequada Sim 
Guaratinguetá 99.162 49,5 0,9 Inadequada Sim 
Igaratá 5.877 2,9 6,3 Adequada  
Jacareí 183.377 110,1 6,3 Controlada Sim 
Jambeiro 1.934 1,0 10,0 Adequada  
Lagoinha 2.877 1,4 10,0 Adequada  
Lavrinhas 5.307 2,7 6,0 Inadequada  
Lorena 75.097 37,5 1,9 Inadequada  
Monteiro Lobato 1.515 0,7 7,0 Controlada  
Natividade da Serra 2.853 1,4 5,3 Inadequada  
Paraibuna 5.295 2,6 10,0 Adequada  
Pindamonhangaba 119.078 59,4 9,4 Adequada  
Piquete 14.209 7,1 5,3 Inadequada  
Potim 12.967 6,5 9,6 Inadequada  
Queluz 7.846 3,9 6,0 Inadequada  
Redenção da Serra 1.627 0,8 8,9 Adequada  
Roseira 8.013 4,0 2,5 Inadequada Sim 
Santa Branca 11.721 5,9 6,3 Controlada Sim 
Santa Isabel 33.014 16,4 8,2 Adequada  
São José do Barreiro 2.471 1,2 1,6 Inadequada  
São José dos Campos 532.717 372,7 9,4 Adequada  
São Luís do Paraitinga 6.145 3,1 7,1 Inadequada  
Silveiras 2.451 1,2 9,2 Inadequada  
Taubaté 229.855 160,9 9,5 Adequada  
Tremembé 29.866 14,9 10,0 Adequada  

 
A Figura 10, a seguir, mostra a distribuição percentual do lixo gerado, segundo a 
classificação de suas instalações de disposição. 

30%
54%

16%
Condições inadequadas
Condições controladas
Condições adequadas

 
Figura 10 – Disposição Final dos Resíduos Sólidos Urbanos em São Paulo 
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3.2.4 Situação consolidada dos três Estados e prognósticos 
 
A análise das tabelas e figuras anteriores mostra que são geradas na bacia, 
diariamente, cerca de 2.660 toneladas de resíduos sólidos de origem doméstica e que, 
como indica a Figura 11, desse volume, apenas 23% têm destinação adequada e 24% 
destinação controlada, sendo a maioria (53%) destinada a lixões ou outras formas 
inadequadas de disposição. 
 

24%

53%

23%

Condições Inadequada
Condições controladas
Condições adequadas  

Figura 11 – Disposição Final dos Resíduos Sólidos na Bacia do Rio Paraíba do Sul 
 
Em 1977, no trecho paulista da bacia, 51% dos resíduos gerados eram dispostos de 
forma inadequada ou controlada. Já no inventário realizado em dezembro de 1999 e 
que resultou no relatório emitido pela CETESB em janeiro de 2000, esse número caiu 
para 32%, o que mostra substancial melhoria na forma como os municípios vêm 
dispondo o lixo. Cabe notar que os municípios mais populosos, como Jacareí, 
Pindamonhagaba, São José dos Campos e Taubaté, dispõem o lixo de forma 
adequada, e que os problemas ainda existentes referem-se, na maioria das vezes, aos 
municípios de menor porte populacional. 
 
Essa melhoria reflete a eficácia do Programa Estadual de Resíduos Sólidos e dos TAC 
que, na realidade, impõem um compromisso formal das prefeituras com o Estado, 
compromisso que se sobrepõe às eventuais descontinuidades administrativas. 
 
Se prevalecer a prática da atual política, é de se supor que o prognóstico da situação 
do lixo nos municípios paulistas da bacia seja bom, com progressiva redução da 
quantidade de lixo disposta de forma inadequada. 
 
No Estado do Rio de Janeiro, ante a implementação do programa Pró-Lixo, pelo 
menos teoricamente, o prognóstico deve ser visto, também, como bom.  A despeito do 
grande investimento que vem sendo realizado pela SEMADS, cabe notar que ele está 
dirigido para os municípios de menor porte (até 150 mil habitantes) e que, para quase 
todos, está prevista a implementação de URC, conforme foi apresentado 
anteriormente.  
 
A instalação de URC, em geral, não tem demonstrado ser solução adequada para o 
tratamento do lixo diante do que se observa em parcela expressiva dos municípios 
onde foram instaladas. De fato, o bom funcionamento de uma URC depende 
fundamentalmente de como é planejada, implantada e, sobretudo, operada. O seu 
planejamento e implantação requerem estudos cuidadosos sobre o tipo e composição 
do material que irá processar, sobre o que ela será capaz de oferecer como resultado 
e, sobretudo, quais os possíveis problemas a enfrentar, visto tratar-se de um projeto 
que, de alguma forma, envolve a participação comunitária. 
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A adequada caracterização dos resíduos sólidos é essencial. Sua composição varia 
em função da diversidade das fontes de origem ou seja, de bairros de diferentes 
estratos sociais, da época do ano, do momento econômico do País e até mesmo das 
pressões publicitárias, o que constitui constantes fontes de problemas, inclusive de 
natureza operacional. 
 
O encaminhamento inadequado desses problemas, associado às dificuldades 
operacionais que nem sempre podem ser prontamente equacionadas pelo Poder 
Público, criam as condições favoráveis ao malogro do empreendimento, que é o 
quadro comumente observado. É mesmo comum observar-se que a receita 
proveniente da operação da URC não é suficiente para cobrir, sequer, o custo salarial 
do pessoal nela envolvido e, pior ainda, sem que o problema ambiental seja 
adequadamente tratado, como é o caso, por exemplo, de Carangola (MG), onde tudo 
isso ocorre.  
 
Além disso, sem que haja comprometimento formal entre a prefeitura e os órgãos de 
comando e controle do Estado no que tange ao problema lixo, estabelecendo 
compromissos, responsabilidades e penalidades, e ainda que esse comprometimento 
perdure por sucessivas administrações municipais, como no caso dos Termos de 
Ajuste de Conduta de São Paulo, dificilmente os benefícios advindos dos 
investimentos serão duradouros. 
 
Postas as considerações acima, embora o Pró-Lixo acene com um prognóstico de 
melhorias a curto prazo na forma de disposição do lixo na parte fluminense da bacia, 
é-se levado a supor que elas não tenham caráter permanente. Tal suposição, apesar 
de mero juízo de valor, lamentavelmente, tem grande possibilidade de ocorrer, haja 
vista o malogro das experiências semelhantes anteriores, levadas a efeito não só no 
Estado do Rio de Janeiro, mas, também, em outros Estados brasileiros, onde, estima-
se, cerca de 500 URC encontram-se desativadas. 
 
Cabe, contudo, observar que em Mendes deverá ser inaugurado, brevemente, o 
projeto piloto de uma URC com tecnologia inédita, desenvolvida por técnicos 
brasileiros, que permite a mineralização dos resíduos urbanos para transformá-los em 
adubo orgânico, sem exalação de odores desagradáveis, sem a emissão de gases 
tóxicos e reduzindo, ainda, a quantidade dos refugos. Caso a experiência seja bem-
sucedida, será um fato auspicioso, pois abrirá as portas para a transformação ou 
recuperação das atuais usinas desativadas no País. 
 
Em Minas Gerais, a despeito de o único programa patrocinado pelo Governo estadual, 
visando à melhoria do saneamento ambiental, ser o ICMS Ecológico, o prognóstico, de 
certa forma, pode, também, ser considerado bom, embora sem a pretensão da 
abrangência de São Paulo. Isso porque os seus dois maiores municípios na bacia, 
Juiz de Fora e Muriaé, que respondem por cerca de 61,3% da quantidade total de lixo 
gerada, têm hoje a disposição feita de forma controlada, sendo que Juiz de Fora, 
brevemente, ante a implantação do aterro sanitário, passará a fazê-la de forma 
adequada. Além disso, os municípios de Leopoldina e Cataguases possivelmente 
aprimorarão suas instalações de disposição, pois Leopoldina, atualmente responsável 
por um enorme lixão próximo a um córrego, dispõe de projeto de aterro sanitário, 
embora ainda sem recursos financeiros para sua implementação. Também 
Cataguases, com pequenas melhorias nas atuais instalações (efetuar drenagem 
pluvial e evitar a ocorrência de lixo a descoberto, por exemplo), poderia tê-las 
classificadas como controladas. 
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O ICMS Ecológico decorre da Lei Estadual 12.040/95, que permite destinar maior 
parcela da arrecadação do ICMS aos municípios que promovam ações de 
preservação dos recursos naturais, como a proteção legal de áreas naturais ou o 
tratamento de lixo e esgotos sanitários. Até dezembro de 2000, apenas dois pequenos 
municípios da bacia, Goianá e Rio Preto (2.412 e 3.868 habitantes urbanos, 
respectivamente) haviam se habilitado ao incentivo e, assim mesmo, para a instalação 
de usinas de reciclagem e compostagem que, como visto anteriormente, têm grande 
chance de fracasso operacional, sobretudo diante do pequeno volume e, 
possivelmente, da qualidade do lixo gerado naqueles municípios. 
 
 
3.3 Resíduos dos Serviços de Saúde 
 
Não se dispõe de uma avaliação criteriosa dos quantitativos de resíduos sólidos dos 
serviços de saúde, ou lixo patogênico, gerados na bacia. Tomando-se, todavia, como 
referência alguns poucos municípios que apresentam razoável controle sobre esses 
resíduos, pode-se supor que a sua produção atualmente seja pouco inferior a 1.300 
toneladas anuais. 
 
Como no caso dos resíduos de origem doméstica, também os municípios paulistas 
estão, de modo geral, melhor aparelhados do que os do restante da bacia. Lá as 
maiores cidades, por serem pólos de desenvolvimento, concentram a quase 
totalidade, em peso, dos resíduos gerados na região e estão capacitadas para tratá-
los adequadamente. Algumas dessas cidades cuidam, também, dos resíduos gerados 
em cidades menores, vizinhas. Dezesseis municípios, dentre os 34 da bacia, tratam 
adequadamente os resíduos dos serviços de saúde. Os que não os tratam geram, 
porém, quantidades irrisórias de resíduos, haja vista contarem com estrutura mínima 
de saúde, destinada, apenas, ao atendimento emergencial e ambulatorial. 
 
Nos municípios do Estado do Rio de Janeiro, com exceção de Piraí, Nova Friburgo, 
Mendes e Itaperuna, praticamente não existe segregação entre os lixos urbanos e os 
dos serviços de saúde. Quase sempre são dispostos em conjunto, sendo que em 
alguns poucos casos em valas separadas, onde são aterrados ou queimados a céu 
aberto. Em Mendes o material patogênico é incinerado em uma clínica particular 
dotada de forno a lenha, e em Itaperuna há um incinerador doado ao município por 
entidade beneficente. O equipamento, originalmente adequado, é antigo e encontra-se 
bastante desgastado por falta de manutenção. Não dispõe de filtros nem de torre de 
lavagem de gases e vem operando precariamente. 
 
Nos municípios mineiros a situação é praticamente idêntica aos fluminenses. Também 
quase não existe segregação do lixo patogênico, sendo que apenas dois municípios, 
Juiz de Fora e Muriaé, dispõem de incinerador para queima. O incinerador de Muriaé, 
em boas condições de operação, não dispõe, todavia, de filtros nem de torre de 
lavagem de gases. 
 
Quanto ao prognóstico da situação, é esperado que, nos municípios paulistas, 
continue a melhorar, em decorrência da continuada atuação da CETESB junto às 
administrações municipais. Já nos municípios mineiros e fluminenses tudo indica que, 
no horizonte do Plano de Recursos Hídricos e não se considerando o agravante do 
crescimento populacional, a situação se mantenha praticamente estável, tendo em 
vista a ausência da previsão de qualquer investimento para melhorá-la.  Em Minas 
Gerais, o único investimento de maior vulto em resíduos sólidos previsto será em Juiz 
de Fora, onde o problema do lixo patogênico está equacionado. No Estado do Rio de 
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Janeiro, os investimentos previstos, como anteriormente mencionado, não serão, 
necessariamente direcionados para os resíduos oriundos dos serviços de saúde. 
 
 
3.4 Resíduos industriais 
 
O parque industrial instalado na bacia é expressivo no contexto nacional e está 
estabelecido, principalmente, ao longo do eixo Rio de Janeiro-São Paulo, no médio 
Paraíba, e ainda na área de influência do município de Juiz de Fora, no trecho mineiro, 
representando, potencialmente, significativa fonte de poluição hídrica. 
 
No âmbito do Projeto Preparatório para o Gerenciamento dos Recursos Hídricos do 
Paraíba do Sul, foram avaliados os tipos e quantidades de resíduos sólidos industriais 
produzidos na bacia e a atual forma de sua disposição final. Para isso foram 
realizadas consultas aos órgãos de meio ambiente dos três Estados (FEEMA/RJ, 
CETESB/SP e FEAM/MG), sendo que, para o trecho mineiro, em face da inexistência 
de inventário recente de resíduos industriais, foram feitos levantamentos 
complementares em indústrias da região e alguns municípios. Constatou-se a 
existência de mais 5.200 indústrias cadastradas nos órgãos ambientais dos três 
Estados, sendo que os dados levantados sobre a forma como ocorre a disposição final 
dos resíduos, embora muitas vezes imprecisos e defasados, são preocupantes no que 
se refere a poluição industrial. 
 
O resíduo industrial é definido como sendo todo o material gerado durante o processo 
produtivo, mas que não se incorpora ao produto final da indústria, bem como todo o 
material agregado a matérias-primas e insumos sem, contudo, a eles incorporar-se 
fisicamente, como, por exemplo, embalagens e resíduos gerados durante operações 
de manutenção.  
 
Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), dependendo das 
características, os resíduos podem ser grupados em três classes distintas, a saber: 
perigosos (classe I), não-inertes (classe II) e inertes (classe III).  São perigosos os 
resíduos que apresentam pelo menos, uma das seguintes características: 
inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade.  Os não-
inertes são aqueles que não se enquadram como resíduos classe I (perigosos) ou 
classe III (inertes), podendo, contudo, apresentar propriedades de combustibilidade, 
biodegradabilidade e/ou solubilidade em água. Resíduos inertes são os que, 
submetidos ao teste de solubilidade, não apresentam nenhum de seus constituintes 
solubilizado em concentrações superiores aos padrões definidos pela ABNT (listagem 
8 da NBR 10004). 
 
 
3.4.1 Resíduos Industriais em Minas Gerais 
 
As informações disponíveis sobre inventário de resíduos na FEAM são bastante 
limitadas para todo o Estado, excetuando-se a Região Metropolitana de Belo Horizonte 
– não integrante da bacia do Paraíba do Sul – que, em função do projeto PROSAN, foi 
beneficiada por levantamentos completos de seus resíduos sólidos. Na bacia, os 
dados levantados mostram, contudo, que cerca de 2.000 indústrias estão cadastradas 
na FEAM, 1.000 das quais se situam na sub-bacia do rio Paraibuna, com 83% das 
indústrias potencialmente poluidoras localizadas em Juiz de Fora, onde se concentram 
as metalúrgicas, químicas, têxteis, papeleiras e alimentícias. Ressaltam-se, ainda, os 
municípios de Cataguases e Ubá, que desenvolvem atividades industriais também 
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significativas no contexto da bacia. Indústrias como a Cia. Paraibuna de Papel, a 
Siderúrgica e a Belgo Mineira (ex-Mendes Júnior), dentre outras, são as mais 
importantes nessa região. 
 
As visitas às indústrias e as análises dos dados disponíveis mostraram que, de modo 
geral, apenas as empresas de grande porte detêm dados suficientes sobre produção e 
disposição de seus resíduos. Indicaram, também, que os resíduos, incluindo-se os 
perigosos, são encaminhados, em sua grande maioria, às áreas de destinação final do 
lixo urbano, o que constitui fato grave, pois, como foi visto anteriormente, os 
municípios da região não possuem sequer aterros sanitários, dispondo seus resíduos 
em lixões ou, quando muito, em aterros controlados. 
 
A situação só não se torna mais séria porque as maiores indústrias geradoras de 
resíduos perigosos são alvo de intensa fiscalização pela FEAM e já vêm 
providenciando a instalação de modernos pátios de resíduos, segundo os padrões 
ABNT, bem como a recuperação ambiental das áreas já degradadas e anteriormente 
usadas para disposição. 
 
Paradoxalmente, nas pequenas e médias indústrias, mais precisamente na área de 
galvanização ou acabamento de metais, residem os maiores problemas. Na maioria 
delas os resíduos são direcionados, em parte, in natura, para os corpos hídricos da 
bacia e, em outra parte, para os lixões e aterros municipais. Para essas indústrias, em 
face do seu número e sua dispersão pela bacia, embora só nas regiões de Juiz de 
Fora e Cataguases estejam localizadas mais de 40 empresas, a FEAM não tem 
conseguido exercer fiscalização eficiente. 
 
Outros segmentos industriais são também importantes contribuintes para a poluição. A 
indústria alimentícia, em número considerável na região, mesmo não produzindo 
resíduos classificáveis como perigosos, destina seus resíduos inertes e não-inertes 
para os lixões municipais. Já os cortumes, que geram resíduos perigosos (cromo), 
também os direcionam para os lixões e aterros municipais, embora os maiores deles, 
por força de compromisso com a FEAM, devam construir sistemas adequados para 
disposição dos resíduos. 
 
A indústria têxtil é igualmente relevante, pois cerca de 20% de todas indústrias deste 
ramo no Estado encontram-se na bacia. Nesse caso, os resíduos sólidos gerados são, 
em geral, comercializados ou reciclados pelas próprias empresas, exceto os lodos das 
ETE, que são dispostos juntamente com os resíduos urbanos. 
 
Junto ao segmento têxtil, as tinturarias formam um grupo composto, em geral, por 
empresas de pequeno porte; contudo, devido ao seu expressivo número (mais de 
quarenta indústrias) e por usarem tintas com pigmentos metálicos, merecem ser 
destacadas. Normalmente, esses estabelecimentos não dispõem de instalações para 
tratamento dos efluentes, lançando-os in natura na rede de drenagem. No entanto, 
buscando o eqüacionamento do problema, as indústrias, a Federação das Indústrias 
do Estado de Minas Gerais (FIEMG) e a Universidade Federal de Minas Gerais, com o 
apoio da Câmara de Atividades Industriais do COPAM, por meio de convênio, 
viabilizaram a pesquisa e a implementação de um projeto, orçado em 680 mil dólares, 
para um sistema de controle de efluentes.  
 
A indústria química e de explosivos, também presente na bacia, é responsável pela 
geração de resíduos perigosos. Esses resíduos contêm chumbo e outros metais, lodos 
de estação de efluentes, enxofre, alumina e outros compostos. As médias e pequenas 
empresas os dispõem em lixões urbanos. 
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A indústria papeleira, 10 ao todo na bacia, por empregar pigmentos metálicos, pode 
fazer com que o lodo gerado nas ETE seja caracterizado como resíduo perigoso. 
Geralmente, o lodo e os demais resíduos, inertes ou não, têm sido destinados aos 
aterros municipais. 
 
Os segmentos das siderúrgicas, metalúrgicas e mineradoras são os maiores 
geradores de resíduos industriais na parte mineira da bacia, inclusive dos classificados 
como perigosos. Todavia, como se trata, de modo geral, de empresas de grande porte 
e onde já existe  preocupação ambiental, além do fato de serem mais facilmente 
sujeitas à fiscalização pela FEAM, os problemas por elas causados foram ou estão 
sendo equacionados. 
 
A Siderúrgica Belgo Mineira, por exemplo, é a maior geradora de resíduos classes I e 
II de toda a região, porem é detentora da ISO 14.001 e, além de equacionar o 
problema de seus resíduos, tem compromisso com a FEAM/COPAM no sentido de 
efetuar a recuperação e a melhoria das áreas anteriormente degradadas pela 
disposição inadequada de seus resíduos. O mesmo ocorre com a Cia. Paraibuna de 
Metais (CPM), a segunda maior geradora de resíduos perigosos e que possui passivo 
ambiental por disposição inadequada, mas tem compromisso com a FEAM de 
recuperar as áreas degradadas. 
 
De todo o exposto pode-se inferir que o problema dos resíduos sólidos industriais na 
parte mineira da bacia decorre, primordialmente, da operação das indústrias de 
pequeno e médio porte, e que o eqüacionamento do sério problema por elas hoje 
causado passa, necessariamente, por investimentos e fiscalização.  
 
Os investimentos deverão ser voltados não só para o tratamento dos resíduos ou 
instalações adequadas para sua disposição, mas, também, para medidas de caráter 
preventivo, como o aumento da eficiência dos processos produtivos mediante a 
geração de menores quantidades de resíduos. Essas medidas implicam, quase 
sempre, a aquisição de novas tecnologias, conhecidas como tecnologias limpas de 
produção. Quanto à fiscalização, a FEAM tem-se empenhado em torná-la efetiva, mas 
o número reduzido de fiscais dificulta sua plena realização. 
 
A Figura 12, a seguir, mostra os quantitativos anuais de resíduos gerados, distribuídos 
segundo suas classificações. 
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Figura 12 – Geração de Resíduos Sólidos Industriais em Minas Gerais (t/ano) 
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3.4.2 Resíduos Industriais no Estado de São Paulo 
 
No trecho paulista da bacia do Paraíba do Sul existem mais de 2.500 indústrias 
registradas na CETESB. Embora a maior parte seja de pequena importância em 
termos de lançamento de contaminantes no ambiente e da produção de resíduos 
sólidos tóxicos, é expressivo o número de indústrias de grande porte e alto potencial 
poluidor. Destacam-se 19 indústrias químicas, entre as quais estão BASF, Rhodia, 
Monsanto, Rohm & Haas, ICI e Henckel; 26 indústrias metalúrgicas e siderúrgicas, 
como ALCAN, Villares, Confab, Engesa, Mafersa, General Motors e Volkswagen; 4 
indústrias de material elétrico e eletrônico, National, Philips, Ericson e Hitachi; 1 
petroquímica, Petrobras; 3 de papel e celulose, Dezorzi, Simão e Nossa Senhora 
Aparecida; além de outras, alimentícias, têxteis, etc. 
 
Por força da atuação da CETESB, o grave problema de disposição, na bacia, de 
resíduos classes I e II encontra-se praticamente equacionado. Isso decorre das 
eficientes ações de comando e controle exercidas pela CETESB, ações essas 
grandemente apoiadas na exigência do Certificado de Aprovação de Destinação de 
Resíduos Industriais (CADRIS), documento que toda indústria deve obter e que indica, 
para cada um de seus resíduos, entre outras informações relevantes, sua 
caracterização, quantidade, destinação e, ainda, forma de disposição e 
processamento. 
 
Curiosamente, levantamento recente de todos os CADRIS em vigor, emitidos pela 
CETESB entre 01-01-1980 e 30-09-2001 para as indústrias instaladas na bacia, revelou 
quantitativos de geração de resíduos classes I e II inferiores àqueles informados no 
PQA/SP. Isso indica que quando da elaboração do PQA/SP talvez tenha sido 
superestimada a geração de resíduos, decorrente, possivelmente, da inclusão de 
resíduos gerados fora da bacia, mas nela dispostos. 
 
De fato, segundo informações da CETESB, a bacia recebe apreciável quantidade de 
resíduos de outras regiões do Estado para disposição em seus aterros industriais ou 
mesmo para serem processados/reciclados em instalações situadas na bacia. De 
outro lado, grande quantidade de resíduos produzidos na bacia é exportada para 
municípios fluminenses, onde são incinerados nos fornos das indústrias cimenteiras.  
Não foi possível, contudo, obter da CETESB a quantificação dessa movimentação de 
resíduos. 
 
Existem, no trecho paulista da bacia, dois aterros industriais: um é o da SASA, 
Sistemas Ambientais Ltda., localizado no município de Tremembé, e o outro o da 
Ecosistema Gerenciamento de Resíduos S/A, no município de São José dos Campos. 
A quantidade média de resíduos classes I e II dispostos nesses aterros, oriunda 
exclusivamente das indústrias situadas na bacia, está indicada abaixo: 
 

Destino Classe I  
(t/ano) 

Classe II  
(t/ano) 

SASA 5.400 85.853 
Ecosistema 4.762 84.525 

Total 10.162 170.378 
 
Uma das preocupações da CETESB tem sido a recuperação de áreas degradadas por 
antigas disposições inadequadas. Em outubro de 2001, existiam na bacia três áreas 
comprovadamente contaminadas e uma ainda em investigação, suspeita de 
contaminação. As três contaminadas são: Ciquine – Companhia Petroquímica S/A,   
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Indústrias Químicas Taubaté S/A, ambas localizadas em Taubaté, e a Monsanto do 
Brasil Ltda., situada em São José dos Campos. A área suspeita de contaminação é a 
da FAÉ S/A – Indústria e Comércio de Metais, localizada em Caçapava. 
 
A Figura 13, abaixo, mostra as quantidades de resíduos classes I e II geradas na 
bacia. Deve-se observar que nessas quantidades não estão incluídos os resíduos 
reciclados ou exportados da bacia. 
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Figura 13 – Geração de Resíduos Sólidos Industriais em São Paulo (t/ano) 

 
 
3.4.3 Resíduos Industriais no Estado do Rio de Janeiro 
 
No trecho fluminense, onde o parque industrial reúne mais de 700 indústrias, várias 
delas de grande porte (siderúrgicas, metalúrgicas, químicas, etc.), a maior parte dos 
resíduos sólidos é produzida pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e pela 
Companhia Siderúrgica Barra Mansa, responsáveis pela produção de 80% dos 
resíduos de classe II. Destacam-se, ainda, no trecho fluminense, a Saint Gobain 
Canalizações S.A. (ex-Metalúrgica Barbará), a Thyssen Fundições Ltda., a Cyanamid 
Química do Brasil Ltda., a Du Pont do Brasil S.A., a recém-chegada Peugeot, entre 
muitas outras indústrias de papel, alimentos, etc. Na baixada campista, destacam-se 
as indústrias sucro-alcooleiras como importantes contribuintes de carga orgânica no 
rio Paraíba do Sul. 
 
A Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA) tem atuado 
ativamente no controle de resíduos industriais. Todavia, os recursos financeiros a ela 
disponibilizados, associados ao número de indústrias e sua distribuição geográfica na 
bacia, têm limitado sua atuação, primordialmente, ao controle dos resíduos classe I 
das indústrias de grande porte. 
 
O problema dos resíduos classe I está, assim, equacionado, pois, em decorrência da 
legislação e dos controles existentes, as grandes indústrias os vêm tratando de forma 
prioritária. Além disso, a existência do novo aterro da empresa Ecosistema, em Nova 
Iguaçu, na Baixada Fluminense, aumentou o leque de opções com relação a soluções 
adequadas para a disposição, o que significa que tais resíduos, hoje, não constituam 
ameaça aos corpos hídricos da bacia. 
 
Quanto aos resíduos classe II, observa-se que sua geração é substancialmente 
elevada, maior mesmo que as ocorrentes nos trechos mineiros e paulistas. Esse fato é 
relevante, pois os sistemas de controle, como foi referido anteriormente, são voltados 
basicamente para a classe I, e, além disso, a grande quantidade gerada dificulta sua 
disposição adequada ou, mesmo, a incineração. 
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Apesar de a legislação proibir a destinação de resíduos industriais classe II para 
aterros urbanos, grande parte deles é disposta em lixões municipais, tornando 
imperiosa e necessária uma solução. 
 
A geração de escória vem crescendo em função da produção de aço, e as áreas de 
disposição concentradas em Volta Redonda e Barra Mansa estão cada vez mais 
limitadas, existindo o risco de contaminação por disposição próxima aos mananciais.  
 
A escória siderúrgica, oriunda da CSN e da Companhia Siderúrgica Barra Mansa, 
representa 80% da geração de resíduos classe II de toda a região. A da CSN, até 
passado recente, ocasionava séria contaminação das águas do Paraíba do Sul, pois a 
escória depositada quase às suas margens, com as chuvas, permitia a lixiviação de 
metais, destacando-se o manganês e o alumínio, entre outros, diretamente para a 
calha do rio. Cabe mencionar que a CSN assinou o Termo de Ajuste de Conduta com 
o Governo do Estado, em 27-01-2000, o que implicará investimentos de R$ 180 
milhões para o adequado eqüacionamento dos inúmeros problemas ambientais por ela 
causados. 
 
Independentemente da escória, os municípios de Volta Redonda e Barra Mansa têm 
peso significativo com relação à geração de resíduos classe II. A carepa de siderurgia 
é mais representativa, em termos de quantidade, que todos os demais resíduos classe 
II dos outros municípios da bacia. Entretanto, isso não representa problema, pois ela é 
totalmente reciclada nas próprias siderúrgicas através da sinterização. 
 
Outros pólos geradores de resíduos classe II localizam-se em Nova Friburgo, 
Petrópolis e Barra do Piraí, decorrenres das indústrias têxteis, químicas e fundições lá 
instaladas.  
 
O sistema de controle de resíduos da região é semelhante ao do Estado de São Paulo 
e apresenta várias opções de disposição e reciclagem. Existem três aterros industriais, 
duas empresas incineradoras e duas indústrias de co-processamento instaladas na 
bacia. Os sistemas de controle de outras regiões do Estado ou seja, regiões fora da 
bacia do Paraíba do Sul, mas que recebem resíduos provenientes da bacia, também 
contribuem para a solução do problema. Destacam-se o aterro industrial e o 
incinerador de resíduos perigosos da Bayer, localizados no município de Belford Roxo. 
Existem, ainda, aterros para resíduos classe I no município de Duque de Caxias e o da 
empresa Ecosistema em Nova Iguaçu; há, também, indústrias de incorporação de 
resíduos em cerâmica nos municípios de Nova Iguaçu e Itaboraí e recuperadora de 
óleo em Duque de Caxias, além de uma central de recuperação de outros resíduos em 
Magé, todos localizados na Baixada Fluminense.  
 
Recentemente, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN) 
criou, em parceria com a FEEMA, a Bolsa de Resíduos do Estado do Rio de Janeiro. 
Com isso, o que se espera é estimular as empresas na adoção de processos de 
reciclagem e reutilização de resíduos industriais. Para isso são veiculados informativos 
nas home pages das duas entidades, os quais constituem um novo canal para a troca 
de informações entre as indústrias sobre os resíduos disponíveis e os desejáveis, 
possibilitando sua comercialização e destinação adequada. 
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A Figura 14, a seguir, indica os quantitativos de resíduos gerados anualmente, bem 
como sua distribuição por classes. 
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Figura 14 – Geração de Resíduos Sólidos Industriais no Rio de Janeiro (t/ano) 

 
 
3.4.4. Situação consolidada dos três Estados e prognósticos 
 
A análise das tabelas, figuras e dados anteriores mostra que são anualmente gerados 
na bacia cerca de 6.721 mil toneladas de resíduos sólidos industriais, não se 
considerando os resíduos inertes (classe III) produzidos em São Paulo, cujos dados 
não estavam disponíveis na CETESB. Desse total, 362 mil toneladas são classificadas 
como perigosos (classe I), 4.282 mil toneladas como não-inertes (classe II) e 2.077 mil 
toneladas como inertes (classe III). A Figura 15, a seguir, sintetiza as informações 
acima.  
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Figura 15 – Geração de Resíduos Sólidos Industriais na Bacia do Rio Paraíba do Sul  

(t/ano) 
 

De todo o exposto, pode-se inferir que o prognóstico da situação global da disposição 
dos resíduos sólidos industriais, no horizonte deste PRH é, de modo geral, bom.  Isso 
porque, no Estado de São Paulo, grande gerador, a atuação da CETESB é firme e 
rigorosa, e ela vem impondo o adequado eqüacionamento do problema, inclusive no 
que se refere à recuperação de áreas anteriormente degradadas por disposições 
inadequadas. Também no Rio de Janeiro, onde o principal problema reside nos 
resíduos classe II, a CSN, a maior geradora na bacia, vem investindo maciçamente na 
disposição adequada de seus resíduos. Em Minas Gerais, o prognóstico é de 
manutenção do quadro atual, sem alterações significativas.  
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1 ALÉM PARAÍBA 
 
A cidade de Além Paraíba possui sistema de abastecimento de água operado e 
mantido pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA, através de um 
sistema operacional local subordinado ao Distrito de Serviço de Leopoldina que, por 
sua vez é ligado à Superintendência do Sudeste em Ubá. 
 
O sistema de esgotamento sanitário é operado e mantido pela Prefeitura Municipal, 
através da Secretaria de Obras. 
 
1.1 Sistema Existente de Abastecimento de Água 
 
O sistema de abastecimento de água da cidade de Além Paraíba encontra-se em bom 
estado de conservação, operando, em média, 21 horas por dia, podendo chegar a 24 
h/dia, nos períodos de maior consumo. 
 
O sistema ora descrito apresenta as seguintes unidades operacionais: 
 
Captação 
 
O rio Aventureiro é o manancial abastecedor da cidade. A captação é feita em uma 
barragem de concreto com dois segmentos e dotada de dispositivo de descarga, 
distando aproximadamente 3 Km da cidade. 
 
A água captada é direcionada a uma caixa lateral de concreto armado de onde partem 
duas adutoras de FoFo . 
 
Adução de Água Bruta  
 
A adução de água bruta está dividida em dois trechos distintos: o primeiro, desde a 
caixa de concreto da captação até uma elevatória de água bruta intermediária que 
funciona como um “booster”. Este trecho apresenta nos seus primeiros 300 m, a partir 
da referida caixa, duas tubulações em paralelo, em FoFo , respectivamente com 300 e 
400 mm de diâmetros, a partir dos quais, as duas linhas se unem em uma só adutora 
com 300 mm de diâmetro e 2.700 m de comprimento, indo até a elevatória; o segundo 
trecho, também em FoFo , parte da elevatória, possui 300 mm de diâmetro e 800 m de 
extensão, indo até a entrada da ETA. 
 
Elevatória de Água Bruta 
 
Esta elevatória que faz a sucção na própria adutora, em seu primeiro trecho, tem como 
função, incrementar pressão e velocidade ao segundo trecho da adutora, de forma a 
possibilitar a chegada à ETA da vazão de 140 l/s. O não funcionamento desta 
elevatória permite que a adutora trabalhe totalmente por gravidade, no entanto, devido 
ao desnível existente entre a captação e a ETA, a vazão aduzida se reduz a 33 l/s. 
 
A elevatória apresenta três conjuntos moto-bombas, dos quais dois operam em 
paralelo, ficando um de reserva, cada um associado a um motor elétrico de 150 cv de 
potência e recalcando uma vazão total de 140 l/s, porém, na maior parte do ano a 
elevatória funciona com um motor produzindo uma vazão de 105 l/s. 
 
Estação de Tratamento de Água 
 
A ETA existente é do tipo convencional, construída em 1979, em concreto armado, 
com capacidade nominal para tratar 140 l/s, constituída de calha “Parshall”, um 



Anexo I  

 2 

floculador tipo "Alabama" modificado com doze câmaras, dois decantadores 
convencionais e três filtros rápidos com leitos simples de areia.  
 
Ao projeto original foi acrescentada outra unidade de floculação, do mesmo tipo e 
operando em série com as câmaras originais e nos decantadores foram instalados 
tubos perfurados para auxiliarem na coleta da água decantada. 
 
A água tratada após a passagem pelos filtros é encaminhada a um reservatório de 
contato, contíguo à ETA e sob a casa de química, em concreto armado, com 33 m3  de 
capacidade que serve de poço de sucção para a elevatória de água tratada. 
 
Os produtos químicos utilizados são: o sulfato de alumínio para a coagulação, a cal 
para correção do pH, o cloro gasoso para desinfecção e o fluossilicato de sódio para o 
combate e prevenção das cáries dentárias. 
 
Elevatória de Água Tratada 
 
Localizada em um ambiente dentro da casa de química e sobre o tanque de contato, é 
composta por duas unidades de recalque de características idênticas e funcionamento 
alternado, associadas cada uma a um motor elétrico de 15 cv. 
 
Tem como função o recalque da água tratada do tanque de contato a um reservatório 
do tipo apoiado, construído em concreto armado, de formato cilíndrico e capacidade 
de 124 m3 , responsável tanto pela lavagem dos filtros como pelo abastecimento da 
região circunvizinha à ETA, denominada Terra do Santo. 
 
Adução de água tratada 
 
É feita através por uma tubulação de FoFo, com 350 mm de diâmetro e 220 m de 
extensão aproximada, alimentando, a partir do tanque de contato, o reservatório 
anteriormente mencionado. 
 
Esta mesma linha, por manobra de determinados mecanismos de controle, tem seu 
fluxo invertido e desta forma é responsável pela veiculação da água necessária à 
lavagem dos filtros. 
 
Também do tanque de contato parte uma linha em FoFo, com 400 mm de diâmetro que 
alimenta, por gravidade, os principais reservatórios do sistema, situados na área da 
ETA, distando aproximadamente 50 m da casa de química, em cota um pouco inferior.  
 
Reservação 
 
Os principais reservatórios do sistema são três, sendo todos em concreto armado e 
apoiados no solo, dos quais dois são idênticos, com formatos cilíndricos, tampas em 
abóbadas e com volume de 750 m3, cada um. O terceiro reservatório situa-se ao lado 
dos dois outros referidos, apresenta formato prismático e tem capacidade de 
armazenar 1.700 m3.  
 
Destas unidades de reservação é feita a alimentação de toda a malha distribuidora da 
cidade. 
 
O sistema conta ao todo com nove reservatórios, dos quais apenas um é elevado 
sendo os outros do tipo apoiado e juntos apresentam uma capacidade de reservação 
de 4.090 m3. 
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Distribuição 
 
A rede distribuidora da cidade possui 91.567 m de extensão, apresentando diâmetros 
variando entre 25 e 400 mm e constituída por tubos de contendo tubos de PVC/PBA, 
FC e FoFo, atendendo a 97 % da população. 
 
O sistema de distribuição conta ainda com quatro “boosters” que alimentam as zonas 
altas da cidade. 
 
Ligações Prediais 
 
A rede de distribuição de água possui 8.761 ligações prediais, todas hidrometradas, 
atendendo a 10.292 economias. 
 
Os valores computados pela COPASA, são apresentados a seguir: 
 

volume aduzido: 222.912 m3/mês 
volume distribuído: 205.531 m3/mês (macro-medido) 
volume medido: 139.513 m3/mês (micro-medido) 
volume faturado: 163.610 m3/mês 

 
As perdas no sistema, traduzidas pelos valores acima, são: 
 

perdas no tratamento:   0,9 % 
perdas físicas: 26,77 % 
perdas de faturamento: 17,50 % 

 
1.2 Sistema Existente de Esgotamento Sanitário  
 
O sistema de esgotamento sanitário da cidade de Além Paraíba constitui-se apenas de 
rede coletora que atende a 60 % da população. Uma vez que a cidade se desenvolve 
ao longo do rio Paraíba do Sul, 35 % da população lança seus esgotos diretamente 
em suas águas, sendo que os restantes 5 % servem-se de fossas sépticas. 
 
De qualquer forma, os esgotos chegam ao leito do rio Paraíba do Sul  e de seus 
afluentes Limoeiro, Santa Rosa, Floresta, Timbira e Caetanos na forma “in natura”. 
 
O rio Paraíba do Sul forma em frente a cidade de Além Paraíba, várias ilhas, todas 
urbanizadas. 
 
O canal existente entre a ilha Recreio e a cidade, apresenta em épocas de estiagem, 
pequena lâmina d'água e o fluxo se torna represado por aflorações rochosas do leito 
do canal. Como recebe contribuições de esgotos da área adjacente e através de dois 
córregos, entre eles o Floresta, nestas épocas do ano em que o escoamento é 
praticamente nulo o braço do rio se transforma em um canal de esgotos a céu aberto, 
totalmente tomado por vegetação e lixo, propiciando a proliferação de gases e 
mosquitos e outros vetores. 
 
A rede coletora possui 20.000 m de extensão com diâmetros variando entre 100 e 200 
mm, basicamente em manilhas de cerâmica. 
 
Segundo informações prestadas pelo Assessor do Prefeito, a situação atual do 
sistema de esgotamento sanitário da cidade, em relação aos coletores troncos 
existentes e em execução é a seguinte: 
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- Coletor do córrego Santa Rita: existe um coletor com 800 m de extensão e 
200 mm de diâmetro; 

 
- Coletor do Córrego Caetanos: está sendo implantado um coletor com 800 

m de extensão e 100 mm de diâmetro, com recursos próprios da 
Prefeitura e financiamento da Caixa Econômica Federal; 

 
- Coletor da Rua Antônio Mendes Ferreira: está sendo implantado um 

coletor com 100 mm de diâmetro, com recursos próprios da Prefeitura e 
financiamento da Caixa Econômica Federal; 

 
- Coletor do Córrego Timbira: Está prevista para o próximo ano, no 

orçamento da Prefeitura, a construção de um coletor com 800 m de 
comprimento e 200 mm de diâmetro; 

 
- Coletor do Córrego Limoeiro: Por ser o curso d’água que apresenta 

maiores problemas  sanitários ao longo de seu curso, a Prefeitura 
pretende executar um coletor ao longo de 1.600 m contados da foz para 
montante, necessitando recursos para tal; 

 
- Córrego do Ribeirão Floresta: A Prefeitura pretende executar um coletor 

ao longo de seu curso, mas, por se tratar de uma obra de pequena monta, 
poderá ser custeada com recursos próprios, não havendo, no entanto, 
previsão orçamentária. 
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2 CARANGOLA 
 
Os sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário da cidade de 
Carangola são mantidos e operados pela autarquia municipal - Departamento de 
Águas e Esgotos - DAE 
 
2.1 Sistema Existente de Abastecimento de Água 
 
O sistema de abastecimento de água da cidade de Carangola foi implantado em 1968 
e encontra-se em bom estado de conservação, operando, em média, 23 horas por dia. 
 
O sistema atende, além do núcleo urbano, o Distrito de Lacerdinha, distando 
aproximadamente 4 Km do centro de Carangola. 
 
Cabe ressaltar, que diversas unidades do sistema estão sendo ampliadas com 
recursos do próprio DAE - Departamento de Águas e Esgotos, da CEF - Caixa 
Econômica Federal e do Orçamento da União. 
 
O sistema ora descrito apresenta as seguintes unidades operacionais: 
 
Captação 
 
A captação de água é realizada em manancial de superfície denominado rio 
Carangola, mais precisamente na cachoeira do Emboque, local onde o referido rio 
possui 1.700 l/s de vazão mínima e distante 7 Km do centro da cidade. 
 
A estrutura de tomada constitui-se de uma barragem de concreto armado com 
aproximadamente 10 m de extensão , dotada de dispositivo de descarga de fundo, 
tendo como objetivo manter o nível d’água mínimo para submergência da tubulação de  
tomada. 
 
A tubulação de tomada, construída em manilhas de concreto armado com 500 mm de 
diâmetro, possui 10 m de extensão e aduz a água até uma caixa de concreto armado, 
de onde parte a adutora de água bruta. 
 
Adutora de Água Bruta  
 
O sistema possui duas adutoras que se desenvolvem por caminhamentos diferentes, 
funcionando por gravidade em toda a extensão. 
 
A primeira adutora, com dois trechos distintos, apresenta o primeiro trecho composto 
de manilhas de concreto (5.380 m), canaleta aérea de concreto (144 m) e túnel 
escavado em rocha (240 m).  
 
O segundo trecho é composto de duas linhas paralelas de FºFº , ambas com 200 mm 
de diâmetro e 2.080 m de comprimento. 
 
A Segunda adutora é constituída por tubos de PVCDEFºFº (1.958 m) e tubos de FºFº  
(5.560 m), com diâmetros de 250 mm. 
 
A vazão da primeira adutora é de 80 l/s e a da Segunda, 63 l/s, totalizando 143 l/s. 
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Estação de Tratamento de Água 
 
A ETA existente é do tipo convencional, construída em concreto armado, em fase de 
ampliação, com capacidade para tratar a vazão nominal de 150 l/s, apresentando as 
seguintes unidades: 
 

− Chegada d’ água bruta em um único “stand-pipe” para as duas adutoras; 
− Medição de vazão em uma única calha “Parshall”; 
− Quatro floculadores tipo Alabama; 
− Três decantadores convencionais; 
− Três filtros rápidos de areia, em funcionamento; 
− Três filtros rápidos de areia em fase final de construção; 
− Um tanque de contato com 30 m3 de capacidade, em funcionamento; 
− Um tanque de contato, em fase final de execução; 
− Uma casa de bombas, em fase final de execução; 
− Um laboratório de análises físico-químicas e bacteriológicas completo; 
− Um reservatório elevado de água de lavagem dos filtros, com 150 m3 de 

capacidade. 
 
A ampliação da ETA prevê ainda um reservatório semi-enterrado em concreto armado, 
com 600 m3 de capacidade. 
 
Os produtos químicos utilizados são: o sulfato de alumínio para a coagulação, a cal 
para correção do pH, o hipoclorito de cálcio para desinfecção e o fluossilicato de sódio 
para o combate e prevenção das cáries. 
 
Elevatória de Água Tratada 
 
A Elevatória de Água Tratada situa-se no corpo da ETA, sobre e tanque de contato, 
tendo como função alimentar o reservatório elevado de lavagem dos filtros com o 
auxílio de dois conjuntos moto-bombas idênticos, de operação alternada, cada um 
com 5 cv de potência. 
 
Adução de Água Tratada 
 
É feita através de uma tubulação de FC, com 300 mm de diâmetro e 700 m de 
extensão, alimentando, por gravidade, a partir do tanque de contato, um reservatório 
apoiado com 2.000 m3 de  capacidade. 
 
Reservação 
 
A reserva de água tratada na cidade é de aproximadamente 2.260 m3, assim 
distribuídos: 
 

− Na área da ETA: um reservatório elevado, em concreto armado, com 150 m3 

de capacidade que, além de permitir a lavagem dos filtros, é responsável 
pelo abastecimento do bairro Caixa D`Água, circunvizinho à ETA. 

 
− Fora da área da ETA: um reservatório apoiado, de forma prismática, em 

concreto armado, com 2.000 m3 de capacidade, responsável pelo 
abastecimento de grande parte da cidade e mais três reservatórios menores 



Anexo I 

 

 

7 

que atendem aos bairros Aeroporto, Panorama e Village do Campo, com 
volume total de 110 m3. 

 
Considerando-se o novo reservatório que será construído na área da ETA com 600 m3 

de capacidade, o volume total armazenado na cidade será de 2.860 m3 . 
 
Distribuição 
 
A rede distribuidora da cidade possui 40.448 m de extensão, contendo tubos de 
PVC/PBA, FC e FoFo, apresentando diâmetros variando entre 32 e 300 mm. 
 
Fazem parte das obras de ampliação do sistema, um conjunto de distribuidores 
troncos com 4.000 m de extensão total e diâmetros variando entre 100 e 150 mm. 
 
O sistema de distribuição conta ainda com 9 (nove) “boosters” que alimentam as 
zonas altas da cidade. O Distrito de Lacerdinha, situado ao Norte da cidade tem sua 
demanda atendida através do prolongamento da rede de distribuição da cidade, com 
uma vazão de 2,3 l/s. 
 
Ligações Prediais 
 
A rede de distribuição de água possui 6.774 ligações prediais, todas micromedidas, 
atendendo a 8.674 economias. 
 
Os valores obtidos pelas medições do sistema, com exceção da produção de água 
que não dispõe de macromedidor, são apresentados a seguir: 
 

volume aduzido: 189.545 m3/mês 
volume distribuído: 180.255 m3/mês 
volume medido: 119.900 m3/mês (micro-medido) 
volume faturado: 151.958 m3/mês 

 
Os valores acima encontrados permitem que se avaliem as perdas no sistema, que 
são: 
 

perdas no tratamento   4,9 % 
perdas físicas 33,48 % 
perdas de faturamento 15,69 % 

 
2.2 Sistema Existente de Esgotamento Sanitário  
 
A cidade de Carangola é dotada de rede separadora de esgotos sanitários, atendendo 
a 74 % da população, através de 4.996 ligações prediais. Dos 26 % restantes, 24 % 
lançam os efluentes sanitários diretamente nos cursos d’água que atravessam a 
cidade e 2 % em fossas sépticas. 
 
O DAE está realizando junto com a Empresa CGP de Belo Horizonte, o Projeto Geral 
de Esgotos, com interceptores, emissários e Estação de Tratamento, com término 
previsto para final do corrente ano, após o que, serão iniciadas as obras. 
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3 CATAGUASES 
 
O sistema público de abastecimento de água da cidade de Cataguases é operado e 
mantido pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA, empresa de 
âmbito estadual, através de um sistema operacional local, subordinado ao Distrito de 
Serviços de Leopoldina que por sua vez é subordinado a Superintendência do Sudeste 
em Ubá da referida empresa.  
 
Quanto ao sistema de esgotamento sanitário, a responsabilidade pela sua operação e 
manutenção cabe a Prefeitura local.  
 
3.1 Sistema Existente de Abastecimento de Água 
 
O sistema de abastecimento de água opera 24 horas por dia e seu estado de 
conservação é bom. Apresenta as seguintes unidades operacionais:  
 
Captação  
 
O manancial abastecedor de água de Cataguases é o rio Pomba, com captação a 
montante da cidade, em local onde a vazão mínima estimada é de 23 m3/s.  
 
A estrutura de captação é composta de caixa de areia, construída em concreto 
armado, ligada ao leito do rio por uma tubulação de ferro fundido, com 600 mm de 
diâmetro e 100 m de extensão. Esta linha é dotada em sua extremidade de um crivo 
de proteção e dela parte um “by-pass” a caixa de areia, interligando diretamente a 
captação aos poços de sucção das bombas.  
 
A caixa de areia é composta de duas câmaras com operação alternada e limpeza 
manual que se faz, aproximadamente, de dois em dois meses. 
 
Em virtude da grande variação de nível do rio Pomba, a estrutura da caixa de areia e 
do restante da elevatória de água bruta possuem grande profundidade, em torno de 
7,00 m para garantir a segurança dos equipamentos. Mesmo assim, cabe ressaltar a 
existência de um “stop log” em chapa de aço carbono nas portas de acesso à 
elevatória. 
 
Elevatória de Água Bruta 
 
Da caixa de areia a água chega às quatro câmaras onde estão interligadas as 
tubulações de sucção das bombas, essas unidades de bombeamento são em número 
de quatro, cada uma com capacidade de recalque de aproximadamente 65 l/s a 120 m 
de altura e acionadas por motores elétricos de 150 cv de potência, cada um.  
 
Em funcionamento normal, a elevatória opera com três conjuntos em paralelo ficando 
o quarto de reserva e/ou rodízio, com esta formação é capaz de recalcar ao todo 190 
l/s. No entanto, em épocas de pico, os quatro conjuntos operam simultaneamente 
recalcando uma vazão de 220 l/s. 
 
Ainda no prédio da elevatória estão instalados os quadros de comando elétrico, 
estando os transformadores instalados em construção independente e situada em cota 
mais elevada. Os transformadores possuem 500 kva, são em número de dois, com 
operação alternada, de seis em seis meses, aproximadamente. 
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Adução de Água Bruta  
 
Caracteriza-se por uma linha em FoFo, com 400 mm de diâmetro e 900 m de extensão, 
que veicula a vazão recalcada, pela elevatória de água bruta, à caixa de chegada, 
situada a montante da calha “Parshall”, da unidade de tratamento.  
 
Estação de Tratamento 
 
A estação de tratamento é do tipo convencional, construída em concreto armado, com 
capacidade nominal para tratar 150 l/s de vazão, podendo operar com 220 l/s em 
épocas de pico de demanda. Constitui-se de um floculador hidráulico do tipo 
“Alabama” modificado, com fluxo helicoidal e gradiente de velocidades decrescentes, 
dois decantadores convencionais retangulares e seis filtros rápidos de areia, sendo 
que inicialmente a ETA possuía apenas quatro destas unidades. 
 
A lavagem dos filtros é feita por inversão de fluxo, com pressão garantida por um 
reservatório elevado, em forma de “taça”, construído em concreto armado e com 65 m3 
de volume. 
 
A ETA utiliza como produtos químicos o sulfato de alumínio líquido como coagulante, a 
cal hidratada para correção do pH, o cloro gasoso na desinfecção e o fluossilicato de 
sódio para combate e prevenção à cárie dentária.  
 
Tanque de Contato  
 
Após o tratamento a água é encaminhada a um a tanque de contato que funciona 
também como poço de sucção da elevatória de água tratada. 
 
Elevatória de Água Tratada 
 
Esta unidade de recalque tem como finalidade a alimentação do reservatório elevado 
de lavagem dos filtros que, por sua vez, abastece pequena área adjacente a ETA.  
 
Reservação 
 
Do tanque de contato e através de uma linha de FoFo, com 350 mm de diâmetro e 
1.305 m de extensão, a água é encaminhada a um reservatório de 1.000 m3 (R-1), 
construído em concreto armado, do tipo apoiado que responsável pelo abastecimento 
da zona alta da cidade. A aproximadamente 30 m  do R-1, situado em terreno de cota 
inferior, está localizado o centro de reservação R-2, constituído por duas unidades 
idênticas, do tipo semi-enterradas, cilíndricas, construídas em concreto armado e com 
capacidade para 500 m3, cada uma.   
 
A partir desta unidade de reservação (R-1) e através de uma linha em ferro fundido 
com 300 mm de diâmetro são abastecidos os demais reservatórios da cidade, que em 
número de dezoito, armazenam um volume total de 7.000 m3. 
 
Encontram-se em construção, com financiamento da CEF, três reservatórios de 250, 
400 e 1.300 m3, o que elevará o volume de reservação para 7.000 m3. 
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Rede de Distribuição 
 
A cidade é servida por uma malha de distribuição de água, composta por tubos em 
PVC/PBA, PVC DEFoFo e FoFo, com diâmetros que variam de 50 a 400 mm e extensão 
total de 182.864 m, que  proporciona o atendimento a 98% da população urbana. 
 
O sistema distribuidor ainda conta com onze boosters que alimentam as partes altas 
da cidade. 
 
O contrato de financiamento com a CEF inclui ainda a construção de 14 km de rede de 
distribuição com diâmetros que variam de 50 a 250 mm.  
 
Ligações Domiciliares 
 
A cidade possui 16.539 ligações prediais, todas micromedidas, e atendendo a 21.030 
economias. 
 
Os volumes medidos no sistema são: 
 

• Volume aduzido: 412.992 m3/mês; 
• Volume distribuído ( macro medido ): 399.452 m3/mês; 
• Volume medido ( micro medido): 307.242 m3/mês; 
• Volume faturado: 344.708 m3/mês. 

 
Com base nestes dados pode-se avaliar as perdas médias do sistema, que são: 
 

• Perdas no tratamento: 3,3%; 
• Perdas físicas: 26.57 %; 
• Perdas no faturamento: 19.02 %; 

 
3.2 Sistema Existente de Esgotamento Sanitário 
 
A cidade de Cataguases é servida por uma rede coletora de esgotos sanitários, do tipo 
separador absoluto, atendendo a quase totalidade dos logradouros públicos. 
 
É constituída em sua maior parte por tubos de manilhas de barro e menor parte por 
tubos de PVC, totalizando aproximadamente 182 km de extensão e com 20.987 
ligações domiciliares. 
 
Atualmente a cobrança pelo serviço se faz através de um valor fixo de R$ 7,44, 
embutido no IPTU. 
 
O sistema não dispõe de interceptores, coletores tronco, estações elevatórias e 
estação de tratamento, desta forma os esgotos coletados são lançados na forma “in 
natura” nos cursos d’água que cortam a cidade. 
 
Vale ressaltar que municipalidade não dispõe de cadastro da rede existente, e que 
esta possui poços de visitas em número insuficiente, dificultando as operações de 
manutenção e limpeza. 
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4 JUIZ DE FORA 
 
Em Juiz de Fora tanto o sistema de abastecimento de água quanto o de esgotamento 
sanitário são operados e mantidos pela Companhia de Saneamento e Pesquisa de 
Meio Ambiente - CESAMA, empresa de âmbito municipal, concessionária destes 
serviços. 
 
4.1 Sistema Existente de Abastecimento de Água 
 
O abastecimento de água da área urbana de Juiz de Fora é feito a partir de cinco 
mananciais, dois grandes e outros menores, a saber: 
 
Sistema Norte ou CDI 
 
Captação 
 
É feita em manancial de superfície, que capta a fio d'água, através de uma barragem 
construída em concreto armado, o ribeirão Espírito Santo. Esta captação, atualmente 
com capacidade para 400 l/s, está sendo ampliada, de acordo com o proposto no 
Plano Diretor, para 1.500 l/s. 
 
Adução de Água Bruta (por gravidade) 
 
A adução é feita por gravidade, partindo da barragem que garante a submergência de 
duas tubulações que encaminham a água captada a duas estruturas de controle, 
ambas construídas em concreto armado, e destas, através de duas outras linhas à 
elevatória de água bruta. 
 
Elevatória de Água Bruta 
 
Esta unidade é responsável pelo recalque da vazão captada para a Estação de 
Tratamento D'Água Walfrido Machado Mendonça (CDI). 
 
Contém três conjuntos moto-bombas, com características idênticas de: Q = 250 l/s, 
Hman = 60 m.c.a e potência de 250 cv, operando dois conjuntos em paralelo, ficando 
um para rodízio e/ou reserva.  
 
Adução de Água Bruta (por recalque) 
 
Da Estação Elevatória até a Estação de Tratamento, a água é recalcada através de 
duas linhas em ferro fundido com 400 mm de diâmetro e 1.180 m de comprimento, 
cada uma. A chegada da água bruta na ETA, se faz em uma caixa circular de concreto 
onde a descarga é livre. 
 
Estação de Tratamento 
 
Trata-se de uma ETA convencional, com capacidade para tratar, atualmente, até 460 
l/s, com previsão de ampliação para 500 l/s, através da utilização de polieletrólitos. 
Esta unidade operacional encontra-se em fase final de ampliação e está recebendo 
equipamentos de automação e controle. 
 
Compõe-se de seis floculadores mecanizados, dois decantadores convencionais com 
formato, em planta, retangular e doze filtros rápidos, sendo seis existentes e seis em 
fase final de implantação.  
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Utiliza com produtos químicos: o sulfato férrico como coagulante, cal hidratada para 
controle do pH, cloro gasoso na desinfecção e o ácido fluossilícico para o combate e 
prevenção de cáries dentárias. 
 
Após o tratamento a água é encaminhada a dois tanques de contato, construídos em 
concreto armado, cada um com capacidade de armazenamento de 1.750 m3. 
 
Adução de Água Tratada 
 
A partir dos reservatórios de contato parte uma tubulação em aço carbono, com 900 
mm de diâmetro e 300 m de extensão que se deriva em duas linhas a saber: 
 
A linha antiga, em FoFo, com 500 mm de diâmetro e 5 km de extensão alimenta o 
reservatório da zona de distribuição "P"; 
 
A linha nova, em aço carbono, com 900 e 800 mm de diâmetro e 13 km de extensão, 
encaminha a água até o bairro Democratas (zona de distribuição "H"), alimentando ao 
longo de percurso diversos bairros pertencentes às zonas de distribuição "O" e "H". 
 
Sistema São Pedro 
 
Captação 
 
É feita em manancial de superfície, constituído de um reservatório com 
aproximadamente 500.000 m3 de capacidade, contido por uma barragem de terra onde 
a água é captada por um sifão invertido em DEFoFo, dotado de registro de gaveta e 
dispositivo de enchimento. 
 
Adução de Água Bruta  
 
A adução é feita por gravidade através de uma tubulação em concreto armado, com 
600 mm de diâmetro e 2.580 m de comprimento, transportando a vazão captada até a 
ETA São Pedro. 
 
Estação de Tratamento 
 
Trata-se de uma ETA convencional, com capacidade nominal de 80 l/s. No entanto, 
trata, em sobrecarga, a vazão de 140 l/s, em períodos chuvosos, havendo previsão da 
redução de sua capacidade para 40 l/s, em virtude da disponibilidade média do 
manancial. 
 
Compõe-se de um floculador mecanizado, um decantador convencional retangular e 
quatro filtros rápidos. 
 
Utiliza como produtos químicos o Floculan líquido como coagulante, a cal para 
correção de pH, o cloro gasoso para desinfecção e o fluossilicato de sódio para a 
prevenção de cáries dentárias.  
 
O reservatório de contato, construído em concreto armado e situado contíguo a ETA, 
funciona também como poço de sucção das elevatórias de água tratada. 
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Elevatória de Água Tratada 
 
Em número de três, recalcando respectivamente para as zonas de distribuição "A", "B" 
e "C", sendo que a partir da zona "B" há um reforço para a zona "E", pertencente ao 
Sistema João Penido. 
 
As três elevatórias estão situadas em um único ambiente, ao lado da unidade de 
tratamento. 
 
Sistema João Penido 
 
Trata-se, atualmente, do maior sistema a atender a demanda de Juiz de Fora e é 
constituído pelas seguintes unidades operacionais: 
 
Captação e Adução de Água Bruta 
 
São duas as captações deste sistema, ambas realizadas em um manancial de 
superfície, o ribeirão dos Burros, que represado através da construção de uma 
barragem de terra, forma um reservatório de regularização, denominado Represa João 
Penido, que apresenta em seu nível máximo, uma capacidade de armazenamento de 
aproximadamente 14.500.000 m3. Cabe ressaltar que este reservatório vem 
apresentando uma diminuição de sua capacidade de reservação face ao acelerado 
processo de assoreamento.  
 
A primeira captação é feita através de vários sifões invertidos, todos em tubos DEFoFo, 
dotados de registros de gaveta e dispositivos de enchimento, alimentando a ETA 
Velha (João Penido). A segunda captação é feita a partir da torre de tomada (vertedor 
Tulipa), construída em concreto armado. Este dispositivo apresenta duas derivações, 
uma para a ETA Nova (Marechal Castelo Branco) e a outra para o canal de fuga. 
 
A alimentação de ambas as unidades de tratamento se faz por gravidade. 
 
Estações de Tratamento 
 
Construída em 1935 a ETA Velha (João Penido), é do tipo convencional com estrutura 
em concreto armado e possui um floculador mecanizado, dois decantadores 
convencionais e quatro filtros rápidos. Tem capacidade de tratamento para uma vazão 
de 180 l/s. 
 
A ETA Nova (Marechal Castelo Branco), construída em concreto armado, também é 
do tipo convencional e contém seis floculadores mecanizados, doze decantadores 
convencionais e seis filtros rápidos. Esta unidade de tratamento tem capacidade 
nominal de 600 l/s. 
 
Ambas as unidades utilizam como produtos químicos o sulfato de alumínio como 
coagulante, a cal hidratada para a correção de pH, o cloro gasoso para a desinfecção 
e o ácido flussilícico para combate e prevenção de cáries dentárias. Existe previsão 
para a implantação de coagulante líquido, cujos tanques de armazenamento em fibra 
de vidro já estão implantados. 
 



Anexo I 

 14 

Tanques de Contato 
 
Após o tratamento, a água tratada das duas estações é direcionada a um tanque de 
contato, construído em concreto armado e com volume útil de aproximadamente 
600m3. 
 
Adução de Água Tratada 
 
A adução de água tratada é feita por duas tubulações, com traçados paralelos, sendo 
uma em aço carbono, com 600 mm de diâmetro e a outra também em aço carbono, 
com 800 mm de diâmetro, numa extensão total de 9.750 m, desde o referido tanque 
de contato até o Centro de Reservação Henrique de Novais. O escoamento, em 
ambas as linhas, se faz por gravidade em toda sua extensão.  
 
Sistema Poço D'Antas 
 
Captação e Adução de Água Bruta 
 
É feita em um manancial de superfície denominado córrego D'Antas, situado a leste da 
cidade. Constitui-se de uma barragem de nível, que tem por objetivo garantir a 
submergência da sucção dos grupos moto-bombas. 
 
Elevatória de Água Bruta 
 
A elevatória de água bruta é constituída por dois conjuntos moto-bombas, funcionando 
alternadamente, com capacidade de recalque de 30 l/s e potência de 15 HP que são 
responsáveis pela alimentação da estação de tratamento. 
 
Estação de Tratamento 
 
Trata-se de uma unidade de tratamento compacta, pressurizada, com capacidade para 
tratar 30 l/s. 
 
Nesta estação são utilizados como produtos químicos, o sulfato de alumínio como 
coagulante, a cal para correção de pH, o Clor-in como desinfectante e o flúor para 
prevenção das cáries dentárias. 
 
A partir desta unidade, a água é veiculada a um tanque de contato ou caixa de partida  
de onde sai uma adutora de aço carbono, com 250 mm de diâmetro e 300 m de 
comprimento, responsável pelo abastecimento da zona de distribuição "Q". 
 
Outros Sistemas  
 
A cidade conta ainda com diversos outros sistemas isolados de pequeno porte, entre 
eles o de Retiro e Floresta, cuja produção se faz através de poços artesianos, 
correspondendo, respectivamente, às zonas de distribuição "R" e "U",  ambos 
localizados a leste da cidade. Estes sistemas contam atualmente com sete poços com 
profundidade média de 80 m, produzindo uma vazão total de 10 l/s. Por ser água de 
manancial subterrâneo, somente é feita a cloração. 
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Reservação 
 
O sistema de abastecimento de água da cidade de Juiz de Fora conta com 52 
reservatórios, com capacidades variando entre 20 e 16.600 m3, totalizando uma 
reserva de 39.420 m3. 
 
Rede de Distribuição 
 
Segundo informações da CESAMA, a rede de distribuição de água da cidade é 
composta por tubos de FoFo, PVC/PBA, aço carbono e Polietileno, numa extensão total 
de 913 km, assim distribuídos, por diâmetro: 
 

DIÂMETRO ( mm ) EXTENSÃO ( km ) 
50 454 
75 189 

100 76 
150 54 
200 40 
250 27 
300 13 

> 300 a 1.000 60 
 
O sistema de abastecimento atende a 151.357 economias, beneficiando a 98,7% da 
população. Todas as ligações domiciliares são micromedidas. 
 
O sistema não dispõe macromedidores, localizados em pontos estratégicos, que 
possibilitem a determinação do cálculo de suas perdas, sendo assim, estima-se este 
valor entre 30% e 35%. 
 
4.2 Sistema Existente de Esgotamento Sanitário 
 
A cidade de Juiz de Fora possui aproximadamente 700 km de redes coletoras, sendo 
destes, 560 km em sistema separador absoluto, e 140 km em sistema unitário. Esta 
malha coletora está assim distribuída: 
 

DIÂMETRO (mm) EXTENSÃO (km) MATERIAL SISTEMA 
150 485 Cerâmico Separador Absoluto 
200 70 Cerâmico Separador Absoluto 
250 5 Cerâmico Separador Absoluto 
300 140 Concreto Armado Separador Unitário 

Totais 700 - - 
 
Está em início de funcionamento a primeira ETE, denominada ETE Barreira do Triunfo, 
localizada ao Norte da cidade, com capacidade de 10 l/s em primeira etapa. Suas 
futuras ampliações prevêem tratamento para vazões de 20 e 40 l/s, equivalente a 2% 
da população urbana prevista para final de plano. Atende atualmente a fábrica 
Mercedes Benz e com capacidade de beneficiar a contribuição da região circunvizinha 
(bacias de esgotamento nos 1, 18, 19 e 20), através da implantação de coletores, 
interceptores e estações elevatórias, unidades estas, que encontram-se em processo 
de licitação. 
 
Atualmente a CESAMA, através de financiamento da Caixa Econômica Federal, está 
implantando o Sistema Benfica, que consiste na construção de cinco coletores 
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troncos, totalizando 5.415 m; um interceptor com 3.805 m; três estações elevatórias e 
uma estação de tratamento, do tipo convencional, denominada ETE Benfica, com 
capacidade para atender às bacias de esgotamento nos 2, 3, 4, e 21, beneficiando uma 
população de 50.000 habitantes, que corresponderá a 12 % da população prevista 
para final de plano. 
 
Segundo informações da CESAMA, encontra-se em fase de elaboração o projeto 
executivo relativo às bacias de esgotamento nos 5, 6, 7 e 8, constituintes do sistema 
Vila Ideal. Essas bacias lançarão seus efluentes, provisoriamente, no rio Paraibuna. E 
quando da implantação do sistema Vila Ideal, o farão na ETE de mesmo nome, com 
previsão de implantação à jusante da cidade. 
 
O projeto contemplará seis coletores troncos, com extensão total de 4.880 m; um 
interceptor, com 6.908 m de comprimento e cinco estações elevatórias. Este mesmo 
estudo, analisa entre a alternativa de implantação de duas estações de tratamento 
(L'ermitage e Barbosa Lage), não convencionais (tanque séptico + filtro biológico), 
destinados ao atendimento das bacias 22 e 23 ou a substituição destas unidades de 
tratamento, por estações elevatórias que recalcarão as contribuições destas bacias 
para o Coletor Tronco 5-2, a ser implantado ao longo da margem direita do rio 
Paraibuna e que pertence ao sistema Vila Ideal. 
 
O sistema de esgotamento de Juiz de Fora é constituído basicamente de rede 
coletora, atendendo a 97,5% da população urbana através de 149.962 economias. 
Desta forma os efluentes sanitários são lançados "in natura" diretamente no rio 
Paraibuna ou em seus tributários. 
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5 LEOPOLDINA 
 
O sistema de abastecimento público de água em Leopoldina é operado e mantido pela 
Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA, empresa de âmbito estadual, 
através do sistema operacional local, subordinado ao Distrito de Serviços de 
Leopoldina, que por sua vez é subordinado a Superintendência do Sudeste em Ubá.  
 
Quanto ao sistema de esgotamento sanitário, sua manutenção e operação estão sob a 
responsabilidade da respectiva Secretaria Municipal de Obras.  
 
5.1 Sistema Existente de Abastecimento de Água 
 
O sistema de abastecimento de água de Leopoldina, com funcionamento médio de 21 
horas por dia, encontra-se em bom estado de conservação e caracteriza-se pelas 
seguintes unidades operacionais:  
 
Captação  
 
A captação é do tipo superficial, tendo como manancial o rio Pirapitinga. A partir, de 
uma barragem, construída em concreto armado, com 15 m de largura por 5m de 
altura, dotada de um vertedor "Creager" ao longo de toda sua extensão, e que tem por 
função garantir a manutenção de nível mínimo, é feita a tomada d'água através de 
uma tubulação em FoFo, com 500 mm de diâmetro e dotada de crivo em sua 
extremidade. Esta tubulação, com aproximadamente 10 m de comprimento, interliga a 
tomada d'água a uma caixa de passagem para limpeza periódica. Em face da 
construção desta barragem, criou-se um pequeno reservatório.  
 
Adução de Água Bruta (1o trecho) 
 
A adutora de água bruta, em seu primeiro trecho, tem início na caixa de passagem, 
possui 500 mm de diâmetro, é constituída por tubos de FoFo e tem 1.500 m de 
extensão. Esta linha tem seu escoamento por gravidade e interliga a caixa de 
passagem a uma caixa de nível constante, construída em concreto armado, dotada de 
vertedor e descarga de fundo, que serve de poço de sucção da elevatória de água 
bruta. 
 
Elevatória de Água Bruta 
 
Esta unidade de recalque tem como função promover o bombeamento de água bruta 
até a estação de tratamento. É constituída por três conjuntos moto-bombas idênticos, 
cada um com potência de 60 cv e capacidade de recalque de 75 l/s, funcionando dois 
em paralelo e o terceiro como unidade para rodízio e/ou reserva. 
 
Adutora de Água Bruta ( 2o trecho ) 
 
O segundo trecho da adutora possui seu funcionamento, parte por recalque e parte 
por gravidade.  
 
O trecho por  recalque possui 350 mm de diâmetro, com tubos de FoFo  e extensão de 
500 m, desenvolvendo-se da elevatória de água bruta até um aerador. O trecho por 
gravidade parte do aerador e desenvolve-se até a unidade de tratamento, possui 350 
mm de diâmetro com tubos em FoFo  e 6.500 m de extensão. 
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Estação de Tratamento 
 
A estação de tratamento é do tipo convencional, construída em concreto armado, 
possuindo um medidor "Parshall", cinco floculadores mecanizados, dois decantadores 
retangulares convencionais e quatro filtros rápidos. Esta unidade operacional tem 
capacidade para tratar 150 l/s.  
 
A lavagem dos filtros é feita com auxílio de um reservatório elevado, alimentado por 
uma elevatória de água tratada que tem como poço de sucção o tanque de contato.  
 
Utiliza como produtos químicos: o sulfato de alumínio líquido como coagulante, a cal 
hidratada para correção do pH, o cloro gasoso na desinfecção e o flúor para combate 
e prevenção à cárie dentária.  
 
Reservação 
 
A água tratada é direcionada, através de uma linha de FoFo de 400 mm de diâmetro e 
30 m de extensão, aos dois principais reservatórios do sistema. Estas unidades estão 
situadas na área da ETA, foram construídas em concreto armado, são do tipo 
enterradas e têm capacidades para 1.200 e 2.700 m3 . 
 
A cidade conta ainda com reserva de mais 500 m3, distribuídos em 6 reservatórios, 
entre apoiados, enterrados e elevados.  
 
Distribuição 
 
A rede de distribuição de água da cidade de Leopoldina possui 109.463 m de 
extensão, apresentando tubos com diâmetros variando de 50 a 550 mm. 
Os materiais existentes na rede são PVC/PBA e FoFo.  
 
O sistema de distribuição conta ainda com o funcionamento de sete boosters que 
possibilitam o abastecimento dos bairros situados em partes altas da cidade.  
 
Ligações Domiciliares 
 
A cidade de Leopoldina atende a 99% da população urbana, possui 11.131 ligações 
prediais, atendendo a 14.561 economias. 
 
Todas as ligações são micromedidas e o sistema conta com macromedidores, tendo 
sido registrados os seguintes volumes:  
 

• Volume aduzido: 297.360 m3/mês; 
• Volume distribuído ( macro medido): 275.236 m3/mês; 
• Volume medido ( micro medido): 195.921 m3/mês; 
• Volume faturado: 224.187 m3/mês. 

 
Com base nestas informações, pode-se avaliar as perdas médias do sistema, que são: 
 

• Perdas no faturamento: 7,4 %; 
• Perdas físicas: 29,95 %; 
• Perdas no faturamento: 20,20 %; 
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5.2 Sistema Existente de Esgotamento Sanitário 
 
A cidade de Leopoldina possui rede coletora de esgotos sanitários independente do 
sistema de drenagem pluvial, caracterizando-se como separador absoluto, havendo, 
no entanto, algumas ligações clandestinas tanto de esgotos na rede de drenagem 
como de drenagem na rede de esgotos. 
 
O sistema possui 18.000 ligações prediais de um total de 21.000 imóveis cadastrados 
para efeito de cobrança do IPTU. 
 
Basicamente são três as bacias de esgotamento: a do ribeirão Feijão Cru e a dos 
córregos Jacarecanga e Três Cruzes. 
 
A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Obras, está executando, juntamente 
com a canalização e retificação do córrego Jacareacanga, dois interceptores paralelos 
que já estão recebendo contribuições de esgotos que eram lançados difusamente "in 
natura" neste córrego, mas que continuam sendo lançados, de forma concentrada, em 
ponto mais à jusante do mesmo. 
 
A Prefeitura também dispõe de projeto para implantação de coletores tronco ao longo 
do córrego do bairro denominado 5ª residência. 
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6 MURIAÉ 
 
Os sistemas de abastecimento de água  e de esgotamento sanitário da cidade de 
Muriaé são operados e mantidos pela autarquia municipal denominada DEMSUR – 
Departamento Municipal de Saneamento Urbano.  
 
O DEMSUR é também responsável pelo sistema de drenagem pluvial e pela coleta e 
disposição final dos resíduos sólidos da cidade.  
 
6.1 Sistema Existente de Abastecimento de Água 
 
Tendo em vista o vetor de crescimento urbano apresentar-se direcionado para oeste, o 
DEMSUR optou em não ampliar as instalações existentes e sim fragmentá-la, 
construindo, com recursos próprios, um novo sistema que terá sua captação no rio 
Preto, cuja as obras já se iniciaram. Este novo sistema terá capacidade para 
incrementar mais 100 l/s, em duas etapas de 50 l/s, a uma região que hoje tem sua 
demanda atendida por poços artesianos. 
 
Assim concluídas, as obras de implantação deste novo sistema atenderão as 
demandas dos bairros periféricos à cidade, como: Cardoso de Melo, Bom Pastor e 
Napoleão, em primeira etapa e Santana, São Joaquim e Joanópolis em etapa futura. 
 
A seguir, far-se-á a descrição das unidades operacionais dos referidos sistemas:  
 
Sistema Principal 
 
Captação  
 
O manancial que atualmente abastece a cidade é o rio Glória, no qual existe uma 
barragem de nível, construída em concreto armado assente em leito rochoso, dotada 
de vertedor e dispositivo de tomada d’água. Esta estrutura dista do centro urbano 
aproximadamente 7 km. 
 
Adução de Água Bruta  
 
Devido ao desnível existente entre as cotas da tomada d’água/caixa de areia e a da 
entrada  da ETA, permite a adução de água bruta, por gravidade, de aproximadamente 
130 l/s. 
 
Como a demanda do sistema pode chegar a 260 l/s foi necessário a implantação de 
uma elevatória que tem por finalidade elevar a vazão e velocidade da água através da 
mesma tubulação de adução, atendendo às necessidades do sistema. 
 
Desta forma, a linha adutora apresenta dois trechos distintos: um à montante da 
elevatória (barragem/elevatória) e outro à jusante da mesma (elevatória/ETA) que 
assim são descritos: 
 
1º Trecho (barragem/elevatória): 
 
A partir da barragem tem início uma tubulação de FoFo com 450 mm de diâmetro e 10 
m de extensão, dotada de crivo e que proporciona a alimentação da caixa de areia, 
estrutura esta construída em concreto armado e que antecede o poço de sucção das 
bombas. Da caixa de areia parte uma linha com as mesmas características da 
anterior, no entanto com apenas 5 m de comprimento, que interliga a caixa ao poço. 
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Para atender a emergência nos casos de cheias do rio Glória e que haja entupimento 
do crivo de tomada, foi executado um “by-pass” à caixa de areia, em PVC DEFoFo, 
com 300 mm de diâmetro, partindo da barragem e indo pela margem direita, 
diretamente ao poço de sucção das bombas. Ressalta-se, no entanto que esta linha 
está operando em paralelo com a caixa de areia.  
 
2º Trecho (elevatória/ETA): 
 
Da referida caixa de areia, parte o segundo trecho da adutora de água bruta que é 
dotado de uma derivação para alimentação do poço de sucção da elevatória, de uma 
válvula de retenção e de uma conexão com o recalque das bombas, nesta ordem. 
 
Assim, com o funcionamento da elevatória, a válvula de retenção se fecha e não 
permite o retorno da vazão recalcada para a caixa de areia, tomando o fluxo seu 
caminho no sentido da ETA. 
 
Caso contrário, quando os conjuntos de recalque estão desligados, e em virtude do 
desnível existente entre a caixa de areia e a entrada da ETA, o escoamento se 
processa por gravidade diretamente pela adutora através da válvula de retenção 
aberta. 
 
Este trecho da adutora apresenta, os seus primeiros 1.000 m em tubos de FoFo com 
450 mm de diâmetro e os 6.300 m restantes em tubos de FoFo com 400 mm de 
diâmetro, totalizando 7.300 m de extensão até a ETA.    
 
Elevatória de Água Bruta 
 
Esta unidade de recalque possui dois conjuntos moto-bombas de características 
idênticas, cada um com 150 cv de potência, operando em paralelo para vazões 
máximas (260 l/s) e alternadamente para vazões da ordem de 190 l/s.  
 
Estação de Tratamento 
 
Trata-se de uma unidade de tratamento construída em concreto armado, que foi 
inaugurada em 1973, projetada para uma capacidade de 190 l/s e que nas horas de 
“peack” opera em sobrecarga tratando uma vazão de 260 l/s. Constitui-se por um 
medidor do tipo calha "Parshall", floculador hidráulico do tipo “Alabama” modificado 
com oito câmaras, cada uma delas subdivididas por chicanas de madeira, três 
decantadores convencionais com formato, em planta, retangular e quatro filtros 
rápidos, um dos quais com camada dupla de antracito e areia. 
 
Esta unidade de filtração, com dupla camada, possui também tubulação de saída com 
400 mm de diâmetro, o que o torna o mais eficiente do conjunto. Há previsão para 
usar o mesmo tratamento em mais um filtro, isto é: camada dupla de areia e antracito 
e saída de 400 mm, melhorando assim a capacidade geral do conjunto. 
 
A partir dos filtros a água tratada chega a um reservatório de contato onde é clorada, 
mas devido ao seu pequeno volume (10 m3), funciona como caixa de passagem, 
efetivando-se o contato do cloro com a água nos reservatórios de distribuição. 
 
A lavagem dos filtros se faz a partir de um reservatório cilíndrico, em concreto armado 
com 90 m3 de capacidade, do tipo apoiado, localizado em local de cota mais elevada, 
dentro da área da ETA.  
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Utiliza como produtos químicos: o sulfato de alumínio líquido como coagulante, a cal 
hidratada para correção do pH, o cloro gasoso na desinfecção e o fluossilicato de 
sódio para combate e prevenção à cárie dentária. 
 
Cabe mencionar que o DEMSUR, vem investindo em sistemas de monitoramento, 
automação e controle da estação de tratamento.  
 
Elevatória de Água Tratada para o reservatório de lavagem dos filtros 
 
Unidade destinada a promover o recalque de água tratada para o reservatório de 
lavagem dos filtros, contém dois conjuntos moto-bombas, operando alternadamente, 
cada um com 5 cv de potência. A linha de recalque é construída em tubos de FoFo, 
com 400 mm de diâmetro e possui 100 m de extensão. 
 
Reservação 
 
Na parte inferior da área da ETA estão construídos dois reservatórios idênticos, 
cilíndricos, em concreto armado, apoiados no solo, cada um com 900 m3 de 
capacidade.  
 
Estas unidades são alimentadas a partir do reservatório de contato da ETA por uma 
linha de FoFo com 400 mm de diâmetro e 50 m de extensão.  
 
Destas unidades partem duas tubulações de 400 mm que abastecem a zona baixa da 
cidade. 
 
Junto a estes reservatórios o DEMSUR está construindo uma elevatória que recalcará 
a água tratada destes para o reservatório de 1.000 m3, já construído na área do Horto, 
que será responsável pelo abastecimento da zona alta da cidade. 
 
A nova elevatória contará apenas com um conjunto moto-bomba com 40 cv de 
potência e capaz de recalcar 40 l/s de vazão, através de uma linha de PVC DEFoFo 
com 200 mm de diâmetro e 800 m de extensão. 
 
A cidade conta, ao todo, com 18 reservatórios que armazenam um volume total de 
aproximadamente 7.000 m3. 
 
Distribuição 
 
A malha de distribuição da cidade de Muriaé conta com aproximadamente 340 km de 
extensão, com tubos de diâmetros variando de 50 a 450 mm. 
 
Os materiais existentes na rede são PVC/PBA, PVC DEFoFo e FoFo.  
 
Este sistema de distribuição conta com o funcionamento de sete boosters com 
potências variando entre 7,5 a 50 HP, para o abastecimento da partes altas da cidade.  
 
Sistema rio Preto 
 
Captação e recalque de água bruta 
 
Será feita no Rio Preto um sistema de captação composto de poço de sucção e 
elevatória. Na 1ª etapa serão instalados dois conjuntos moto-bombas com capacidade 
total de recalque de 50 l/s. 
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A linha de recalque será em tubos PVC VINILFER, com 830 m de extensão e 250 mm 
de diâmetro. 
 
Estações de Tratamento 
 
A estação de tratamento é modular, do tipo compacta, construída em chapas de aço 
carbono revestidas com pintura a base de epóxi, com 50 l/s de capacidade e encontra-
se montada ao lado da ETA existente. 
 
Está prevista a ampliação deste sistema com a implantação, em etapa futura, de outro 
módulo idêntico de tratamento, passando o sistema a operar com  vazão total de 100 
l/s. 
 
A água tratada será encaminhada a um tanque de contato em concreto armado, com 
180 m3 de capacidade, que servirá de poço de sucção das bombas de lavagem dos 
filtros e para a elevatória de água tratada.  
 
Elevatória e Adutora de Água Tratada 
 
A elevatória de água tratada será construída junto a ETA e será constituída por dois 
conjuntos moto-bombas idênticos, para funcionamento alternado, com 75 cv de 
potência e 50 l/s de vazão, cada um, na 1ª etapa. 
 
O recalque se fará através de uma linha de PVC DEFoFo, com 250 mm de diâmetro e 
303 m de comprimento, que alimentará o reservatório existente de 500 m3. 
 
Reservação 
 
O reservatório de distribuição deste sistema já existe, possui 500 m3 de capacidade, 
apresenta  forma cilíndrica, construído em estrutura metálica e atualmente está sendo 
alimentado por poços artesianos.  
 
Ligações Domiciliares 
 
A rede do sistema Principal juntamente com a rede que será alimentada pelo sistema 
rio Preto possui 22.287 ligações prediais, das quais 22.067 são hidrometradas, o que 
corresponde a 99 %, atendendo a 27.939 economias, proporcionando um índice de 
atendimento superior a 99 % da população urbana. 
 
Já que o sistema não dispõe de macro-medidores, os volumes estimados são: 
 

• Volume aduzido: 570.240 m3/mês; 
• Volume distribuído: 570.240 m3/mês; 
• Volume medido ( micro medido): 349.587 m3/mês; 
• Volume faturado: 498.777 m3/mês. 

 
Analisando-se estes valores pode-se estimar as perdas médias do sistema, que são: 
 

• Perdas no faturamento: 13,00 %; 
• Perdas físicas: 39,00 %; 
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6.2 Sistema Existente de Esgotamento Sanitário 
 
A cidade de Muriaé conta com um sistema de esgotamento sanitário que dispõe 
apenas de rede coletora com aproximadamente 363 km de extensão e diâmetros de 
100, 150 e 200 mm, sendo 70% do tipo separador absoluto e 30% unitário, atendendo 
a cerca de 97 % da população urbana, através de 21.397 ligações prediais. 
 
A produção diária de esgotos sanitários, estimada pelo DEMSUR, é de 9.677 m3/dia 
que são lançados, na forma "in natura" nos cursos d'água da região. Deste total o 
DEMSUR vem implantando um programa de instalação de caixas separadoras de óleo 
nos postos de combustíveis e empresas de transportes, diminuindo o lançando dessas 
substâncias nos cursos d'água. 
 
O DEMSUR construiu uma estação de tratamento piloto, constituída de decanto-
digestor e filtro anaeróbio no distrito Vermelho com capacidade para atender a 3.000 
habitantes. 
  
O DEMSUR contratou os estudos para implantação de sistema de esgotos na cidade 
de Muriaé. 
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7 SANTOS DUMONT 
 
A Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA, empresa concessionária 
de âmbito estadual, é a responsável pela operação e manutenção do sistema de 
abastecimento de água da cidade de Santos Dumont, através de um sistema 
operacional local, subordinado ao Distrito Operacional de Ubá, que por sua vez é 
subordinado a Superintendência do Sudeste da referida empresa.  
 
Quanto ao sistema de esgotamento sanitário, sua operação e manutenção cabem a 
Prefeitura local, através da Secretaria de Obras.  
 
7.1 Sistema Existente de Abastecimento de Água 
 
O sistema de abastecimento de água opera, em média 20 horas por dia. Apresenta um 
bom estado de conservação e constitui-se pelas seguintes unidades operacionais:  
 
Captação  
 
A captação é feita em um manancial de superfície, denominado rio do Pinho, através 
de uma barragem de nível, construída em concreto armado, com aproximadamente 20 
m de extensão, dotada de vertedor “Creager” e dispositivo de descarga de fundo.  
 
Adução de Água Bruta – 1º Trecho 
 
É feita por gravidade, através de uma tubulação de FoFo, com 500 mm de diâmetro e 
600 m de extensão, interligando a tomada d’água a uma caixa de areia de nível 
constante, contígua à elevatória de água bruta. 
 
Elevatória de Água Bruta 
 
Tem a função de recalcar a água desarenada até a estação de tratamento. A sucção é 
feita em uma caixa lateral que recebe a água  a partir da caixa de areia.  
 
Esta unidade compõe-se de três conjuntos moto-bombas idênticos, dos quais dois 
operam em paralelo, ficando o terceiro como unidade de reserva e/ou rodízio. Estão 
associados, cada um, a um motor elétrico com 150 cv de potência e quando operando 
em dupla apresentam uma capacidade total de recalque de 150 l/s. 
 
Adução de Água Bruta – 2º Trecho 
 
Constitui-se por uma tubulação em FoFo, com 300 mm de diâmetro e 1.100 m de 
extensão, aproximadamente, interligando, por recalque, a elevatória de água bruta a 
uma caixa de passagem intermediária (stand pipe). 
 
Adução de Água Bruta – 3º Trecho 
 
Caracteriza-se por ser a continuação da linha anterior. Parte da caixa de passagem 
(stand pipe) e, por gravidade, chega à ETA, possuindo aproximadamente 1.500 m de 
extensão, 400 mm de diâmetro e é constituída por  tubos de ferro fundido.  
 
Estação de Tratamento 
 
O tratamento é do tipo convencional, através de uma ETA construída em concreto 
armado, com capacidade nominal para tratar 100 l/s de vazão. 
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Constitui-se de um medidor tipo calha “Parshall”, um floculador hidráulico do tipo 
“Alabama” modificado com 16 câmaras, fluxo helicoidal e gradientes de velocidades 
decrescentes, um decantador convencional, circular, com fundo tronco-cônico e coleta 
periférica da água decantada e três filtros rápidos de areia, que são lavados por 
contra-fluxo, com pressão garantida por um reservatório elevado, situado ao lado da 
estação e com 125 m3 de capacidade.  
 
São utilizados no tratamento da água os seguintes produtos químicos: o sulfato de 
alumínio ferroso como coagulante, a cal hidratada para correção do pH, o cloro gasoso 
na desinfecção e o fluossilicato de sódio para combate e prevenção à cárie dentária.  
 
Após o tratamento a água é encaminhada a um tanque de contato, construído em 
concreto armado, do tipo enterrado, com 80 m3 de capacidade, do qual a água é 
recalcada para o reservatório elevado de lavagem dos filtros e abastecimento da 
região circunvizinha à ETA, pela estação elevatória de água tratada. 
 
Elevatória de Água Tratada 
 
Constitui-se por dois conjuntos moto-bombas, funcionando alternadamente, situados 
junto ao tanque de contato e possuem capacidade de recalque para alimentar, o 
referido, reservatório elevado de lavagem dos filtros. Nesta elevatória existem outros 
dois conjuntos de recalque para alimentação das bombas para os clororadores.  
 
Reservação 
 
Junto à ETA, em terreno de cota inferior, estão instalados os dois principais 
reservatórios de distribuição, construídos em concreto armado, do tipo apoiado, com 
1.000 m3, cada um. 
 
A partir destas unidades de reservação, a água é encaminhada à distribuição através 
de uma linha em ferro fundido e com 300 mm de diâmetro.  
 
A cidade conta ainda com mais oito reservatórios, totalizando um volume útil de 2.649 
m3. 
 
Rede de Distribuição 
 
A cidade é atendida por uma rede de distribuição de água, com 99.566 m de extensão, 
composta por tubos em PVC/PBA e FoFo, com diâmetros que variam de 50 a 300 mm, 
que  proporciona o atendimento a 99% da população urbana. 
 
O sistema distribuidor ainda conta com três boosters que alimentam as partes altas da 
cidade. 
 
Ligações Domiciliares 
 
A cidade possui 10.083 ligações prediais, todas micromedidas, e atendendo a 12.303 
economias. 
 
Os volumes medidos no sistema são: 
 

• Volume aduzido: 251.755 m3/mês; 
• Volume distribuído ( macro medido ): 228.658 m3/mês; 
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• Volume medido ( micro medido): 165.813 m3/mês; 
• Volume faturado: 190.672 m3/mês. 

 
Com base nestes dados pode-se avaliar as perdas médias do sistema, que são: 
 

• Perdas no tratamento: 10,1%; 
• Perdas físicas: 27,5%; 
• Perdas no faturamento: 16,6%. 

 
7.2 Sistema Existente de Esgotamento Sanitário 
 
A cidade de Santos Dumont dispõe somente de rede coletora, sendo 83.817 m de 
rede de esgotos sanitários separadora, com diâmetros variando entre 100 e 200 mm, 
944 poços de visita, atendendo a 8.550 ligações prediais; 1.125 m de rede mista, isto 
é: recebe  esgotos sanitários e drenagem pluvial, com diâmetros variando entre 300 e 
1.000 mm atendendo a 125 ligações prediais. Existem ainda 650 economias ligadas à 
fossas sépticas e 815 lançando diretamente seus esgotos no rio das Posses. 
 
Como não dispõe de interceptores, coletores tronco, estações elevatórias e estação de 
tratamento, os esgotos coletados são lançados na forma “in natura” no rio das Posses 
que corta a área urbana da cidade, afluente do rio do Pinho. 
 
A Prefeitura pretende construir 40.032 m de rede separadora de esgotos, com 
diâmetros variando entre 150 e 300 mm, com 800 poços de visita capaz de atender à 
3.353 novas ligações e às 650 fossas, além de 101.331 m de rede de drenagem 
pluvial, com 2.000 poços de visita, livres de ligações de esgotos. 
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8 SÃO JOÃO NEPOMUCENO 
 
A Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA, é o órgão responsável pela 
operação e manutenção do sistema de abastecimento de água da cidade de São João 
Nepomuceno. 
 
Esta Empresa mantém na cidade um sistema operacional local subordinado ao Distrito 
de Serviços de Leopoldina que, por sua vez é ligado à Superintendência do Sudeste 
em Ubá. 
 
O sistema de esgotamento sanitário é operado e mantido pela Prefeitura Municipal, 
através da Secretaria de Obras. 
 
8.1 Sistema Existente de Abastecimento de Água 
 
O sistema de abastecimento de água da cidade de São João Nepomuceno encontra-
se em bom estado de conservação, operando, em média, 24 horas por dia, havendo 
variações sazonais. 
 
O sistema ora descrito apresenta as seguintes unidades operacionais: 
 
Captação 
 
O sistema conta com dois mananciais, ambos com captações superficiais:  
 
A primeira e principal é feita no córrego Carlos Alves, através de um módulo flutuante 
dotado de um conjunto moto-bomba, tipo centrífuga, com capacidade de recalcar 60 
l/s, acionada por motor elétrico de 50 cv. 
 
A estrutura de tomada d’água, além do flutuante compõe-se de um mangote flexível de 
200 mm de diâmetro e aproximadamente 25 m de extensão. Esta tubulação permite o 
funcionamento da tomada d’água em vários níveis do curso d’água e liga a saída da 
bomba ao barrilete da adutora de água bruta. O sistema é provido de um “by pass” 
que, por inversão de fluxo, permite a limpeza do crivo de tomada. 
  
A segunda captação é feita em dois pontos: no córrego Grama e no ribeirão Medeiros, 
ambos situados no Distrito de Descoberto, distantes 14 Km do centro da cidade de 
São João Nepomuceno. 
 
A primeira tomada constitui-se de uma barragem de pedras com 6 m de extensão que 
tem como objetivo garantir a submergência do crivo de tomada de uma tubulação de 
500 mm de diâmetro que aduz água a um canal de desvio. A segunda tomada 
realizada no ribeirão Medeiros conduz a água a um aerador associado a uma caixa de 
areia e desta ao referido canal de desvio, juntando-se as vazões. 
 
A partir deste canal, construído em concreto armado, parte a adutora de água bruta. 
 
Adução de Água Bruta  
 
A adutora de água bruta proveniente do manancial Carlos Alves apresenta dois 
trechos distintos. O primeiro trecho, por recalque, é constituído de tubos de FoFo com 
200 e 250 mm de diâmetros ao longo de 1.210 m, cujo trecho final divide-se em duas 
linhas paralelas de 150 mm de diâmetro, cada uma. 
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Esta adutora é responsável pela interligação desde o mangote de recalque do 
conjunto de captação, até o poço de sucção da elevatória de água bruta intermediária. 
O segundo trecho, também por recalque, desenvolve-se da elevatória de água bruta 
intermediária até a ETA. Possui 1.480 m de extensão, 250 mm de diâmetro e é 
composta por tubos de PVC/DEFoFo . 
 
A adutora proveniente dos mananciais Medeiros e Grama, com regime de escoamento 
por gravidade, constitui-se de uma tubulação de FoFo com juntas de chumbo, com 175 
mm de diâmetro e 13.500 m de extensão, ligando o canal de desvio ao clarificador de 
contato situado na área da ETA. 
 
Nesta linha existe uma derivação situada, aproximadamente a 4 Km do canal de 
desvio, com o objetivo de abastecer o Distrito de Descoberto, com uma vazão de 3 a 4 
l/s, sem tratamento algum. 
 
Elevatória de Água Bruta Intermediária 
 
Esta unidade do sistema situa-se na adutora proveniente do manancial Carlos Alves. 
Constitui-se de dois conjuntos moto-bombas com funcionamento alternado, acionados 
por motores elétricos de 125 cv de potência e com capacidade de recalque de 60 l/s. 
 
Esta elevatória recalca água de um poço de sucção construído em concreto armado, 
do tipo apoiado, com 50 m3 de capacidade, até a entrada da ETA. 
 
Estação de Tratamento de Água 
 
O tratamento da água se processa em duas estações distintas, situadas no mesmo 
local e que podem ser alimentadas indistintamente pelas duas adutoras provenientes 
dos dois mananciais. 
 
A primeira e mais antiga, com capacidade para tratar 25 l/s constitui-se de um 
clarificador de contato coberto, construído em concreto armado, dotado de calha 
“Parshall” independente.  
 
A segunda, com capacidade para tratar 45 l/s é do tipo convencional, construída em 
concreto armado, conta com calha “Parshall” independente, floculador tipo "Alabama" 
modificado, dois decantadores de alta taxa e cinco filtros multicelulares autolaváveis . 
 
O efluente tratado das duas unidades é encaminhado a um tanque de contato, em 
concreto armado, apoiado, com 50 m3 de capacidade que funciona também como 
poço de sucção da elevatória de água tratada. 
 
Os produtos químicos utilizados são: o sulfato de alumínio para a coagulação, a cal 
para correção do pH, o cloro gasoso para desinfecção e o fluossilicato de sódio para o 
combate e prevenção das cáries dentárias. 
 
Elevatória de Água Tratada 
 
Esta unidade do sistema tem como sucção o reservatório de contato. Possui dois 
conjuntos moto-bombas, de funcionamento alternado, que abastece um reservatório 
elevado com 75 m3 de capacidade, usado para lavagem dos clarificadores de contato 
e também como abastecedores da zona alta adjacente denominada Morro São José. 
No mesmo compartimento da elevatória de água tratada estão instaladas duas 
bombas para alimentação dos dosadores de cloro. 
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Reservação 
 
A reservação principal situa-se na área da ETA e é feita em três principais 
reservatórios: o primeiro, de forma cilíndrica, do tipo apoiado, construído em concreto 
armado e com 600 m3 de capacidade, o segundo retangular, do tipo apoiado, 
construído em concreto armado e dividido em duas células iguais com 700 m3 de 
capacidade, cada uma e, finalmente, o terceiro localizado sob o escritório da ETA 
possui capacidade de 240 m3. 
 
A cidade conta com 13 reservatórios, totalizando um volume armazenado de 3.150 m3, 
incluindo os reservatórios existentes na área da ETA. 
 
Distribuição 
 
A rede distribuidora da cidade possui 55.165 m de extensão, apresentando diâmetros 
variando entre 25 e 300 mm e constituída de tubos de PVC/PBA, FC e FoFo, 
atendendo a 95,92 % da população urbana. 
 
O sistema de distribuição conta ainda com três “boosters” que alimentam as zonas 
altas da cidade. 
 
Ligações Prediais 
 
A rede de distribuição de água possui 6.507 ligações prediais, todas hidrometradas, 
atendendo a 8.002 economias. 
 
Os valores computados pela COPASA, são apresentados a seguir: 
 

volume aduzido: 167.828 m3/mês 
volume distribuído: 158.224 m3/mês (macro-medido) 
volume medido: 103.937 m3/mês (micro-medido) 
volume faturado: 119.496 m3/mês 

 
As perdas no sistema, traduzidas pelos valores acima, são: 
 

perdas no tratamento   5,70 % 
perdas físicas 22,71 % 
perdas de faturamento 11,94 % 

 
8.2 Sistema Existente de Esgotamento Sanitário  
 
A cidade de São João Nepomuceno possui sistema de esgotamento sanitário 
constituído de rede coletora, sendo 60 % do tipo separadora e 40 % do tipo unitária, 
esta correspondendo a área central da cidade. Esta malha atende a 100 % da 
população urbana, através de 5.952 ligações prediais. 
 
A Secretaria de Obras vem implantando um programa de micro estações de 
tratamento. Estas estações compõem-se de uma fossa séptica coletiva associada a 
um filtro biológico anaeróbio, tendo sido beneficiado o bairro Três Marias com duas 
ETEs, cada uma com capacidade para atender a 200 lotes, lançando os efluentes no 
ribeirão dos Henriques. 
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Utiliza como produtos químicos: o sulfato de alumínio como coagulante, a cal 
hidratada para correção do pH, o cloro gasoso na desinfecção e o fluossilicato de 
sódio para combate e prevenção à cárie dentária. Este último estando preste de ser 
substituído pelo ácido fluossilícico. 
 
Após o tratamento, a água é encaminhada através de uma linha de FoFo, com 300 mm 
de diâmetro e aproximadamente 15 m de extensão a um tanque de contato, construído 
em concreto armado, do tipo apoiado e com capacidade de armazenamento de 50 m3. 
 
Esta unidade de armazenamento, contígua a estação elevatória de água tratada, 
funciona também como poço de sucção para os conjuntos de recalque desta última. 
 
Elevatória de Água Tratada 
 
Construída ao lado do poço de sucção, tem como função recalcar a água tratada até o 
principal centro de reservação do sistema. Contém três conjuntos elevatórios 
idênticos, dos quais dois operam em paralelo e terceiro fica para o rodízio e/ou 
reserva. São acionados, cada um, por um motor elétrico com 150 cv de potência e 
apresentam uma capacidade total de recalque de 150 l/s. 
 
Adução de Água Tratada 
 
Esta linha caracteriza-se por apresentar dois trechos distintos, ambos em ferro fundido 
e com 400 mm de diâmetro: O primeiro, que opera por recalque e tem 500 m de 
comprimento, parte da elevatória de água tratada e estende-se até um "stand pipe", 
construído em concreto armado e com 45 m3 de volume útil;  O segundo trecho, com 
escoamento por gravidade, tem 4.000 m de extensão, parte do "stand pipe" e 
prolonga-se até um ponto, onde através de uma sangria de 300 mm, em FoFo, 
alimenta o reservatório R-2 e deste ao R-2.1. Essas unidades apresentam, 
respectivamente, volumes de 900 e 1.400 m3.  
 
Do trecho por recalque parte uma derivação que alimenta um reservatório, o R-1, com 
capacidade de armazenamento de 100 m3, que através de uma linha que retorna a 
ETA, é responsável pela lavagem dos filtros desta unidade de tratamento. 
 
Reservação e Boosters 
 
Este sistema tem como principal centro de reservação um conjunto de dois 
reservatórios R-2 (900 m3) e R-2.1 (1.400 m3). Este último consiste em unidade dotada 
de duas células idênticas e o outro possui câmara única. Ambos são do tipo apoiado e 
construídos em concreto armado. 
 
Este sistema ainda conta com mais cinco reservatórios, R-3, R-6, R-7, R-8 e um 
contíguo ao booster S. João,  totalizando uma capacidade de armazenamento de 
3.657 m3. Conta ainda com quatro boosters que possibilitam o atendimento das partes 
altas desta região.  
 
Sistema Miragaya 
 
Captação 
 
A captação é realizada em um manancial de superfície, denominado ribeirão Ubá, 
através de uma barragem de nível, construída em gabião e que tem por objetivo 
assegurar a  submergência mínima necessária aos conjuntos moto-bombas. 
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Elevatória de Água Bruta 
 
O recalque de água bruta até as unidades de tratamento é executado através da 
utilização de dois conjuntos moto-bombas, do tipo submersível, com capacidades de 
recalque de 45 e 15 l/s e respectivas potências de 20 e 5 cv. Estes conjuntos operam 
em paralelo, sendo o primeiro responsável pela alimentação da ETA-1 e o outro 
responsável pela alimentação da ETA-2. 
 
As unidades de reserva destes conjuntos de recalque encontram-se em prateleira, ou 
seja não instalados, não sendo assim possível o rodízio ou alternância de 
funcionamento, mas sim a substituição quando um deles apresentar problemas.   
 
Adução de Água Bruta  
 
São duas as linhas que veiculam as vazões recalcadas para as unidades de 
tratamento, e cada uma apresenta dois trechos distintos: um em mangote flexível, com 
6" de diâmetro  e o outro em FoFo. Na linha responsável pela alimentação da ETA-1, o 
trecho em FoFo apresenta diâmetro de 200 mm e na linha que abastece a ETA-2, o 
trecho em FoFo tem diâmetro de 150 mm, no entanto em ambas as linhas o trecho 
rígido tem extensão de aproximadamente 30 m.  
 
Estações de Tratamento 
 
ETA-1: É a unidade mais nova, pré-fabricada, do tipo convencional, construída em 
chapas metálicas e com capacidade nominal de tratamento de 50 l/s. Esta unidade é 
constituída por um floculador do tipo "Alabama" modificado, um decantador de alta 
taxa de aplicação e quatro filtros rápidos, autolaváveis e com formato cilíndrico. 
 
ETA-2: É a estação mais antiga, pré-fabricada, do tipo mista, construída em chapas 
metálicas e com capacidade nominal de tratamento de 30 l/s. Esta unidade é 
composta por quatro unidades floco-decantadoras e quatro filtros de areia que operam 
sob pressão. 
 
As duas unidades utilizam como produtos químicos o Polifloc-S como coagulante, a 
cal hidratada para correção de pH, o cloro gasoso para desinfecção e o fluossilicato de 
sódio para a prevenção de cáries dentárias.  
 
O reservatório de contato, construído em concreto armado e situado contíguo ao 
laboratório/casa de química, funciona também como poço de sucção das elevatórias 
de água tratada. 
 
Tanque de Contato 
 
Após o tratamento a água de ambas as ETAs é encaminhada ao tanque de contato, 
construído em concreto armado, do tipo apoiado e com capacidade de 
armazenamento de 50 m3. Esta unidade também tem a função de poço de sucção, 
tanto para a elevatória de água tratada, quanto para os conjuntos de recalque 
responsáveis pela lavagem dos filtros da ETA-2. 
 
Ao lado desta unidade, encontra-se em fase final de conclusão outro reservatório, 
construído em concreto armado, do tipo apoiado, porém com o dobro da capacidade 
de armazenamento do existente. 
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Elevatória de Água Tratada 
 
Em um mesmo ambiente físico, estão instaladas duas unidades de recalque, que 
operam em rodízio e tem, cada uma, um motor elétrico de 20 cv de potência e são 
responsáveis pela lavagem dos filtros da ETA-2 e os outros dois conjuntos com a 
função de bombear a água tratada para o resto do sistema. Estes últimos operam 
alternadamente, têm capacidade de recalque de 60 l/s e estão associados a motores 
elétricos de 100 cv de potência. Através do recalque alimentam diretamente e em 
marcha a rede de distribuição da região 2. 
 
Reservação e Boosters 
 
Este sistema dispõe de três reservatórios, R-5, R-9 e R-4, localizados, 
respectivamente, nos bairros da COHAB, CIBRACI e Setor IV Primavera, totalizando 
uma capacidade de armazenamento de 235 m3. Conta ainda com um booster que 
possibilita o atendimento do Setor IV Primavera.  
 
Rede de Distribuição 
 
A malha de distribuição da cidade de Ubá, com 146.367 m de extensão é constituída 
basicamente por tubos de PVC/PBA e FoFo e com diâmetros que variam de 50 a 400 
mm, proporcionando o atendimento a 98% da população urbana. 
 
Ligações Domiciliares 
 
O sistema distribuidor possui 18.513 ligações domiciliares, todas hidrometradas, e a 
partir destas atende a 22.585 economias. 
 
Os volumes medidos no sistema são: 
 

• Volume aduzido: 524.696 m3/mês; 
• Volume distribuído (macro medido): 505.624 m3/mês; 
• Volume medido (micro medido): 356.092 m3/mês; 
• Volume faturado: 393.690 m3/mês. 

 
Analisando-se estes valores pode-se estimar as perdas médias do sistema, que são: 
 

• Perdas no tratamento: 3,7%; 
• Perdas físicas: 29,6%; 
• Perdas no faturamento: 22,1%; 

 
9.2 Sistema Existente de Esgotamento Sanitário 
 
A cidade de Ubá conta com um sistema de coleta do tipo separador absoluto 
atendendo a cerca de 98% da população urbana, embora existam ligações 
clandestinas de águas pluviais à rede de esgotos e vice-versa. 
 
Dos 25.291 imóveis cadastrados na Prefeitura, 18.500 contam com ligações prediais 
que apresentam um crescimento vegetativo da ordem de duas ligações por dia. 
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O sistema por não conta com interceptores, coletores troncos, estações elevatórias e 
estação de tratamento, lança os efluentes coletados, na forma “in natura”, diretamente 
nos cursos d’água da região, principalmente no ribeirão Ubá. 
 
A Prefeitura analisa a possibilidade de firmar um convênio com a Companhia de 
Saneamento de Minas Gerais – COPASA, para que esta amplie, explore, opere e 
mantenha o sistema. 
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9 UBÁ 
 
O sistema de abastecimento de água de Ubá é operado e mantido pela Companhia de 
Saneamento de Minas Gerais - COPASA, através de um sistema operacional local 
subordinado ao Distrito Operacional de Ubá, que por sua vez, é subordinado a 
Superintendência do Sudeste, também sediada na cidade de Ubá. 
 
Quanto ao sistema de esgotamento sanitário, este é operado e mantido pela Prefeitura 
Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento. 
 
9.1 Sistema Existente de Abastecimento de Água 
 
A cidade de Ubá tem sua demanda de água suprida através de dois sistemas de 
abastecimento, Peixoto Filho e Miragaya, que alimentam, respectivamente, as regiões 
1 e 2 da cidade. Estes sistemas são interligados apenas pela rede de distribuição. 
 
A seguir faz-se a descrição das unidades operacionais dos referidos sistemas:  
 
Sistema Peixoto Filho 
 
Captação e Adução de Água Bruta (trecho por gravidade) 
 
A captação de água é feita no córrego Ubá Pequeno, através de uma barragem, 
construída em concreto armado, que tem como função a manutenção do nível d'água, 
garantindo assim a submergência da tubulação da tomada d'água, executada com 
tubos de FoFo, com 350 mm de diâmetro e 20 m de extensão, até a caixa de chegada 
da elevatória de água bruta. 
 
Cabe ressaltar que a barragem em questão apresenta um grande vazamento, próximo 
ao dispositivo de descarga. 
 
Elevatória de Água Bruta 
 
A elevatória de água bruta compõe-se de quatro conjuntos de recalque idênticos, 
marca Worthington, modelo D 1011 6x4x13, para vazões de 180 m3/h e AMT = 12,82 
m, sendo três acionados por motores elétricos de 15 cv e um por motor de 20 Hp de 
potência. Atualmente os quatro conjuntos operam em paralelo, recalcando uma vazão 
de 155 l/s, até a caixa de chegada da estação de tratamento.  
 
Adução de Água Bruta (trecho por recalque) 
 
Constitui-se por uma linha em ferro fundido, com 350 mm de diâmetro e 80 m de 
comprimento e tem por objetivo veicular a água desde a elevatória de água bruta até a 
unidade de tratamento.  
 
Estação de Tratamento 
 
A unidade de tratamento construída em concreto armado, foi inaugurada em 1979, é 
do tipo convencional e têm capacidade nominal para tratar 150 l/s. É composta por um 
medidor tipo calha "Parshall", um floculador do tipo "Alabama" modificado com nove 
câmaras, dois decantadores convencionais com formato, em planta, retangular e 
quatro filtros rápidos de areia.  
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O programa pretende exigir que este tipo de tratamento faça parte integrante das 
obras de infraestrutura necessárias para aprovação de futuros parcelamentos de solos 
urbanos, como é o caso de novos loteamentos. 
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10 VISCONDE DE RIO BRANCO 
 
Em Visconde de Rio Branco, o sistema público de abastecimento de água é operado e 
mantido pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA, empresa de 
âmbito estadual, através de um sistema operacional local, subordinado ao Distrito 
Operacional de Ubá que por sua vez é ligado a Superintendência do Sudeste da 
referida empresa.  
 
O sistema de esgotamento sanitário, por sua vez, é operado e mantido pela própria 
municipalidade através da Secretaria de Obras.  
 
10.1 Sistema Existente de Abastecimento de Água 
 
A cidade conta com um sistema de abastecimento de água operando, em média, 17 
horas por dia. Encontra-se em bom estado de conservação e é constituído pelas 
seguintes unidades operacionais:  
 
Captação e Recalque de Água Bruta  
 
A captação é feita através de uma pequena barragem de nível, construída em 
concreto armado, com cerca de 5m de largura, dotada de vertedor e dispositivo de 
descarga centrais, situada no manancial de superfície denominado córrego Piedade, 
em um ponto que dista aproximadamente 1.000 m do centro da cidade. Esta estrutura 
tem por objetivo assegurar a submergência necessária aos conjuntos de recalque. 
 
Na margem esquerda deste curso d’água e a montante da barragem existe uma 
plataforma de concreto armado que serve de apoio a um barrilete em FoFo onde se 
conectam, por meios de mangotes flexíveis de 4” de diâmetro, três bombas 
submersíveis com capacidade de recalque de 102 l/s, operando duas em paralelo, 
ficando a terceira como unidade para reserva e/ou rodízio. O barrilete é formado por 
tubos de FoFo, sendo a tubulação principal de 300 mm e as secundárias de 150 mm. 
 
A base de apoio ao barrilete é dotada de uma estrutura metálica que sustenta uma 
monovia proporcionando o içamento dos conjuntos de recalque para se façam 
manutenção ou reparos.   
 
Adução de Água Bruta  
 
A adutora de água bruta é constituída por uma tubulação de FoFo, de 300 mm de 
diâmetro e 50 m de extensão, interligando o barrilete da captação à entrada da 
estação de tratamento. 
 
Estação de Tratamento 
 
A estação de tratamento é do tipo convencional, construída em concreto armado e 
com capacidade nominal para tratar 100 l/s de vazão. Possui um medidor do tipo calha 
“Parshall”, um floculador hidráulico do tipo “Alabama” modificado, com dezesseis 
câmaras, dois decantadores de alta taxa de aplicação dotados de placas paralelas e 
seis filtros rápidos multicelulares, auto laváveis. 
 
Após o tratamento a água é encaminhada a um reservatório de contato, contíguo à 
ETA, construído em concreto armado, com 75 m3 de capacidade que serve também 
como poço de sucção para os conjuntos de recalque da elevatória de água tratada. 



Anexo I 

 38 

Os produtos químicos utilizados são: o sulfato de alumínio como coagulante, a cal 
hidratada para correção do pH, o cloro gasoso na desinfecção e o fluossilicato de 
sódio para combate e prevenção à cárie dentária.  
 
Elevatória de Água Tratada 
 
Construída ao lado do poço de sucção, a elevatória de água tratada contém três 
conjuntos moto-bombas idênticos de 75 cv de potência cada um, e capacidade total de 
recalque de 100 l/s no caso de operarem dois em paralelo, ficando o terceiro como 
unidade de reserva e/ou rodízio. 
 
Adução de Água Tratada 
 
Tem início na elevatória de água tratada e constituí-se de uma tubulação de ferro 
fundido, com 300 mm de diâmetro e 1.000 m de comprimento que tem por função a 
alimentação do reservatório principal do sistema de distribuição, localizado em uma 
elevação próxima. 
 
Reservação  
 
É feita em um reservatório principal, construído em concreto armado, do tipo apoiado, 
com capacidade de armazenamento de 1.500 m3, dotado de duas células idênticas 
que recebem a água diretamente da elevatória de água tratada. A partir desta unidade 
de reservação é feita a distribuição para a cidade.  
 
A cidade conta com outros reservatórios menores, totalizando 3.108 m3 de capacidade 
total de armazenamento. 
 
Rede de Distribuição 
 
A rede de distribuição de água da cidade de Visconde de Rio Branco possui 52.360 m 
de extensão, constituída basicamente por tubos de PVC/PBA e FoFo e com diâmetros 
que variam de 50 a 300 mm, e proporciona o atendimento a 99% da população 
urbana. 
 
Esta mesma rede recebe um incremento de vazão proveniente de quatro poços 
artesianos com profundidades médias de 60 m e vazões que variam de 0,4 a 5 l/s. A 
desinfecção da água dos poços é feita através da aplicação de hipoclorito de cálcio e 
as vazões são recalcadas diretamente à rede. 
 
A COPASA planeja desativar os referidos poços e substituí-los por boosters para 
possibilitar o atendimento as regiões altas. Atualmente encontram-se em operação oito 
boosters e com previsão de implantação de mais quatro. 
 
Ligações Domiciliares 
 
A cidade possui 6.953 ligações prediais, todas hidrometradas, e a partir destas atende 
a 8.274 economias. 
 
Os volumes medidos no sistema são: 
 

• Volume aduzido: 191.320 m3/mês; 
• Volume distribuído (macro medido): 177.658 m3/mês; 
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• Volume medido ( micro medido): 121.039 m3/mês; 
• Volume faturado: 135.062 m3/mês. 

 
Com base nestes dados pode-se avaliar as perdas médias do sistema, que são: 
 

• Perdas no tratamento: 7,1%; 
• Perdas físicas: 31,9%; 
• Perdas no faturamento: 23,9%; 

 
10.2 Sistema Existente de Esgotamento Sanitário 
 
A cidade dispõe de um sistema de coleta de esgotos sanitários do tipo separador 
absoluto, atendendo a cerca de 95% dos logradouros públicos, de um total de 76.060 
m de extensão, dos quais apenas 9.060 m não são pavimentados. 
 
Como não dispõe de interceptores, coletores tronco, estações elevatórias e estação de 
tratamento, os esgotos coletados são lançados na forma “in natura” nos cursos d’água 
que cortam a cidade, que são: córregos Rua Nova, Filipinho, da Chácara, da Piedade 
e Chopotó que é o principal. 
 
A Prefeitura Municipal não permite a utilização de fossas sépticas e cobra pelo serviço 
de esgotamento sanitário através de taxa constante do IPTU, isentando aqueles 
imóveis com áreas iguais ou inferiores a 40 m2. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
 

DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS EXISTENTES DE 
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SANITÁRIO – RIO DE JANEIRO 
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1 BARRA  DO PIRAÍ 
 
Os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário são operados e 
mantidos pela Secretaria Municipal de Águas e Esgotos de Barra do Piraí - SMAE. 
 
1.1 Sistema Existente de Abastecimento de Água 
 
O sistema de abastecimento de água de Barra do Piraí, caracteriza-se pela sua 
fragmentação em 7 sistemas, dos quais apenas 3 têm algum tipo de interligação. 
Apresenta-se a seguir a descrição dos sistemas e suas respectivas unidades: 
 
• Sistema principal 
 
Captação  
 
São duas captações deste sistema, ambas na margem direita do rio Paraíba do Sul.  A 
primeira (Carola) construída em 1942, quando da implantação do sistema e a segunda 
(Santa Cecília) construída em 1954 quando o sistema foi ampliado. 
 
Carola caracteriza-se por apresentar uma estrutura retangular dotada de um septo 
com o objetivo de aumentar o percurso e propiciar a sedimentação de finos ao longo 
do mesmo. Esta captação apresenta problemas de assoreamento constante e de 
submergência, quando a vazão do Paraíba do Sul é inferior a aproximadamente 90 
m3/s, além de lançamento de esgotos sanitários nas suas proximidades, face a sua 
localização.  
 
Por sua vez, a captação de Santa Cecília é composta por uma tomada d’ água, junto a 
barragem, que por gravidade alimenta o poço de sucção da elevatória de água bruta.  
O problema apresentado por esta captação relaciona-se a dificuldade de limpeza da 
tomada d’ água. 
 
Elevatória de Água Bruta   
 
A  elevatória de água bruta (Carola) é composta por 4 unidades de recalque, sendo 
uma reserva, com capacidade de 100 m3/h, cada  e potência unitária de 100 cv.  A de 
Santa Cecília apresenta apenas 1 conjunto de recalque, de 100 m3/h e potência de 
125 cv, e não dispõe de equipamento de reserva. 
 
Adutora de Água Bruta 
 
A condução da água proveniente das captações à ETA 1 é feita por quatro linhas 
adutoras com as seguintes características:        
 

Captação Diâmetro (mm) Extensão (m) Material 
Carola 3 x 200 400 F0F0 

Santa Cecília 200 1.500 F0F0 
 
Estação de Tratamento 
 
A ETA 1, localizada no Morro do Paraíso, é do tipo convencional com capacidade de 
tratamento de 400 m3/h.  Apresenta-se mal conservada,  necessitando de reformas 
urgentes.  Depois de filtrada, a água é encaminhada a um reservatório apoiado de 
700m3, em alvenaria, que encontra-se atualmente sem cobertura. 
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Elevatória de Água Tratada e Booster 
 
O sistema principal conta com uma elevatória de água tratada e dois boosters com as 
seguintes características: 
 
Unidade Nº de Conjuntos Capacidade Potência 
EEAT 1 (com reserva) 20 m3/h 40 cv 
Booster 1 (com reserva) 10 m3/h 20 cv 
Booster p/sist.Horto 1 (sem reserva) 10 m3/h 15 cv 

 
Distribuição  
 
Do reservatório  anteriormente mencionado, saem três linhas - uma para alimentação 
da rede do centro da cidade, outra para atender a demanda da região de Muqueca e 
Maracanã e a terceira direcionada a uma estação elevatória de água tratada, que por 
sua vez recalca a água a um reservatório apoiado de 50 m3, o qual alimenta a região 
de Morro do Gama. A parte alta da região de Muqueca também é  abastecida com 
auxílio de um booster que recalca a água a um reservatório apoiado de 15 m3 de 
capacidade, que alimenta a rede. 
 
A interligação existente entre os sistemas Principal e Horto é feita por meio de uma 
sangria da rede de distribuição do Maracanã que alimenta a caixa d’água velha, 
através do recalque promovido por um booster e uma linha de 50 mm de diâmetro e 
100m de extensão. 
 
• Sistema Matadouro 
 
Captação  
 
A captação deste sistema está localizada na margem esquerda do rio Paraíba do Sul, 
e é feita através de uma válvula de pé com crivo fixada a um módulo flutuante. 
 
Adutora de Água Bruta 
 
Caracteriza-se por dois trechos  distintos - o de sucção e o de recalque.  O primeiro 
consiste em mangote flexível com 200mm de diâmetro e 20 m de extensão; o segundo 
encaminha a água da elevatória de água bruta à estação de tratamento, e consiste em 
uma tubulação em F0F0, com 150 mm de diâmetro e 3 m de extensão. 
 
Elevatória de Água Bruta  
 
Responsável pela sucção e recalque de água bruta através de um conjunto moto-
bomba com capacidade de 200 m3/h e potência de 20 cv.  Esta unidade apresenta 
apenas um conjunto operando e não conta com reserva. 
 
Estação de Tratamento  
 
Do tipo convencional, com ciclo completo, e capacidade de 150 m3/h.  Atualmente 
opera em sobrecarga, tratando 200 m3/h.  Após a filtração a água é encaminhada a um 
tanque de contato de 80 m3 de capacidade. 
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Estação de Elevatória de Água Tratada 
 
Unidade que utiliza o tanque de contato da ETA como poço de sucção, e promove o 
recalque diretamente à rede de distribuição, através de um conjunto moto-bomba com 
capacidade de recalque de 200 m3/h e potência de 100 cv. 
 
Distribuição 
 
São duas as zonas altas que necessitam de reforço na linha piezométrica para que 
sejam abastecidas.  A primeira conta com um reservatório apoiado de 10 m3, 
alimentado diretamente pela rede e que funciona como poço de sucção, para um 
booster, com 7 cv de potência e capacidade de recalque de 5 m3/h, que recalca a água 
até a zona alta.  A segunda dispõe de um reservatório apoiado de 50 m3, alimentado 
pela rede, funcionando como poço de sucção, para uma unidade de recalque, com 
capacidade de bombear 20 m3/h e potência de 20 cv, que encaminha a água a um 
reservatório cilíndrico de fibra com capacidade de armazenamento de 100 m3, que 
alimenta a rede de distribuição. 
 
Ambas unidades de recalque não contam com conjunto de reserva. 
 
• Sistema Vila Helena 
 
Captação/Elevatória de Água Bruta 
 
Com captação na margem direita do rio Paraíba do Sul, através de um conjunto moto-
bomba instalado sobre um módulo flutuante.  Esta unidade de recalque, com 
capacidade de 50 m3/h e potência de 75 cv não dispõe de reserva. 
 
Adutora de Água Bruta 
 
A adução da vazão captada à ETA é feita através de mangote flexível de 100 mm de 
diâmetro e comprimento aproximado de 20 m. 
 
Estação de Tratamento  
 
Trata-se de uma estação mista, com floculadores mecânicos, decantadores 
convencionais e filtros metálicos, cilíndricos, com camada filtrante de areia que 
operam sobre pressão, com capacidade nominal de 50 m3/h. 
 
Esta estação de tratamento localiza-se em uma área sujeita a inundações.  Quando da 
ocorrência de tais fatos os filtros ficam praticamente submersos. 
 
Reservatório 
 
Após o tratamento a água é encaminhada a reservatório de contato com 50 m3, que 
funciona como poço de sucção da elevatória de água tratada. 
 
Elevatória de Água Tratada 
 
Unidade de recalque alimentada pelo reservatório da ETA e que, por uma tubulação 
de 150 mm alimenta diretamente a rede de distribuição.  Composta por apenas uma 
unidade,  sem reserva, com capacidade de recalque de 50 m3/h e potência de motor 
de 75 cv. 
 



Anexo II 

 4 

• Sistema Horto 
 
Primeiro sistema, construído em 1897, aduzindo 12 l/s, por gravidade e sem qualquer 
tratamento aquela época.  Atualmente dispõe das seguintes unidades: 
 
Captação 
 
Captação superficial, em manancial próximo à cidade denominado Hôrto Florestal. A 
água é aduzida a partir de uma pequena barragem até o poço de sucção da elevatória 
de água bruta. 
 
Elevatória de Água Bruta 
 
Composta por apenas um conjunto, moto-bomba sem reserva e com capacidade de 
recalque de 40 m3/h e motor com potência instalada de 15 cv. 
 
Adutora de Água Bruta  
 
Tubulação em F0F0 com 75 mm de diâmetro e 15 m de extensão, que aduz a vazão 
captada até a estação de tratamento. 
 
Estação de Tratamento 
 
Tratamento convencional com ciclo completo, com capacidade para 40 m3/h. A 
unidade conta com 1 floculador, 1 decantador, 1 filtro e um tanque de contato com 
capacidade de 30 m3.  O decantador apresenta duas câmaras sendo que a 
interligação entre elas provoca uma grande turbulência, quebrando os flocos 
indevidamente. 
 
Distribuição  
 
A partir  do reservatório de 30 m3 saem duas linhas, uma de 100 mm abastece o bairro 
Química, a outra de 150 mm alimenta o reservatório de alvenaria de pedra, conhecido 
como “Caixa D’água Velha”, com 200 m3  de capacidade e que funciona como poço de 
sucção para uma elevatória de água tratada que é responsável pela pressurização da 
rede dos bairros Caipira, São Pedro e Caixa d’Água Velha. Esta elevatória com 1 
conjunto moto-bomba, sem reserva, com capacidade de recalque de 20 m3/h e 
potência do motor de 20 cv. 
 
• Sistema Coimbra 
 
Captação/ Elevatória de Água Bruta   
 
Captação profunda através de poço arteziano, dotado de conjunto moto-bomba  
submersível de múltiplos estágios, marca Leão, com capacidade de recalque de 10 
m3/h e potência de 10 cv. 
 
Adutora de Água Bruta 
 
A água recalcada é conduzida a um reservatório apoiado de 20 m3, onde é feita a 
desinfecção através de compostos de cloro. 
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Distribuição 
 
A partir do reservatório é feita a alimentação da rede de distribuição, que abastece 
especificamente o bairro Arthur Catalde. 
 
• Sistema Santana da Barra 
 
Captação 
 
Captação superficial na margem direita do rio Mendes, através de válvula de pé com 
crivo, instalada em flutuante metálico. 
 
Adução de Água Bruta 
 
Sendo  a sucção composta por um mangote flexível e por um trecho em  F0F0 , ambos 
com 150 mm de diâmetro.  O trecho submetido ao recalque é composto por tubos de 
F0F0, com mesmo diâmetro e 12 m de extensão. 
 
Estação Elevatória de Água Bruta  
 
Composta  por um conjunto moto-bomba, sem reserva, com capacidade de 60 m3/h e 
motor com potência de 20 cv. 
 
Estação de Tratamento 
 
O tratamento é efetuado através de uma estação compacta, marca Filtrágua, com 
capacidade de tratamento de 60 m3/h.  Após o tratamento a água é encaminhada a um 
reservatório apoiado, em concreto, com 50 m3 de volume total. 
 
Estação Elevatória de Água Tratada 
 
Localizada em cima do reservatório apoiado, é responsável pelo bombeamento até um 
reservatório de fibra de 100 m3. Conta com apenas um conjunto moto-bomba com 
capacidade de recalque de 60 m3/h e potência instalada de 100 cv. 
 
Adutora de Água Tratada 
 
Responsável pelo encaminhamento da água da ETA ao reservatório  de 100 m3, 
composta por tubos  em F0F0, com diâmetro de 150 mm e extensão total de 700 m. 
 
Distribuição 
 
Do reservatório de 100 m3 é feito o abastecimento da rede da localidade de Parque 
Santana, através de duas linhas de 100 mm de diâmetro. 
 
• Sistema Santa Cecília  
 
Captação/Adução de Água Bruta   
 
Captação realizada através de uma sangria na tubulação de combate a incêndio da 
usina da LIGHT. Esta  tubulação interliga  um reservatório, localizado em uma 
encosta, a usina propriamente dita, e a tubulação de alimentação da ETA tem  50 m 
de extensão e diâmetro de 150 mm, em F0F0. 
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Estação de Tratamento   
 
Do tipo compacta, marca Filtrágua, com capacidade de tratamento de 150 m3/h. 
 
Reservação 
 
Após o tratamento a água é encaminhada a dois reservatórios apoiados com 
capacidades de 12 e 50 m3, que abastecem a duas elevatórias distintas. Este sistema 
ainda conta com dois outros reservatórios, um de 80 m3 e outro de 100 m3. 
 
Elevatória e Adutora de Água Tratada 
 
Como já foi mencionado anteriormente, trata-se de duas elevatórias responsáveis pelo 
abastecimento de áreas distintas.  A primeira recalca a água à um reservatório de 80 
m3, utilizando para tanto um conjunto moto-bomba de 15 cv de potência e capacidade 
de bombeamento de 20 m3/h, através de uma linha de recalque de 75 mm de diâmetro 
e 140 m de extensão. A segunda dispõe de um conjunto moto-bomba com capacidade 
de 100 m3/h e potência de 150 cv, e com uma adutora em F0F0, com 150 mm de 
diâmetro e 2.400 m de extensão. 
 
Distribuição   
 
O reservatório de 80 m3 é responsável pelo abastecimento da usina e do alojamento 
da LIGHT, situado no bairro Cantão.  Já o reservatório de 100 m3 alimenta os bairros 
de Areal, Boa Sorte e parte do bairro Vargem Grande, sendo a outra parte deste bairro 
abastecida pelo reservatório da ETA principal. 
 
O volume total de reservação de todos ao 7 sistemas totalizam 1.677 m3, que 
corresponde apenas a 10% do consumo máximo diário. 
 
Cabe ressaltar, que a rede de distribuição em todos os sistemas além de encontrar-se 
esclerosada, por deficiência do tratamento, atende de forma precária por onde passa 
por ser composta por tubos de diâmetros e materiais não indicados para 
abastecimento público. 
 
Ligações Domiciliares 
 
Atualmente o índice de ligações domiciliares micromedidas é de aproximadamente 
8%, ou seja, são 1.500 ligações hidrometradas de um total de 19.000. No entanto, a 
Secretaria Municipal de Águas e Esgotos, responsável pelo sistema, está implantando 
uma política de implementação de hidrômetros para todas as novas ligações e para os 
virtualmente maiores consumidores. 
 
1.2       Sistema Existente  de Esgotamento Sanitário 
 
A cidade de Barra do Piraí desenvolve-se em ambas as margens do rio Paraíba do 
Sul, sendo suas porções mais baixas composta pelos terraços fluviais dos rios Paraíba 
e Piraí, seu principal afluente local. A restrição de espaço fez com que a ocupação 
urbana ocorresse de forma adensada, como se observa em quase toda parte central 
da cidade. As porções mais altas compreendem colinas e morros atualmente em 
processo de ocupação. 
 
Segundo avaliações, realizadas com base nos dados fornecidos, o sistema  de 
esgotamento sanitário resume-se a rede coletora que possui uma extensão total de 
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cerca de 19,5 km, distribuídas irregularmente na área urbana, observando-se uma 
maior concentração na porção situada na margem direita do rio Paraíba do Sul. 
 
O destino final de efluentes urbanos constituem de forma genérica, os cursos d’água, 
aí existentes. A partir de consulta a um desenho da rede existente de esgotos, 
verificou-se a ocorrência de lançamentos tanto no Piraí como no Paraíba, devendo-se 
ainda considerar que os esgotos não  coletados têm também como destino final estes 
mananciais. 
 
Os lançamentos “ in natura”, geram uma série de inconvenientes, como, por exemplo, 
o desprendimento de maus odores, além de constituir-se ainda em ameaça à saúde 
pública. 
 
O tratamento dos  despejos possibilita a manutenção dos corpos d’água livres de 
inconvenientes e constitui-se em importante iniciativa no contexto da bacia do rio 
Paraíba do Sul, devendo-se mais uma vez reafirmar a necessidade de saneamento 
em toda a bacia hidrográfica.   
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2 BARRA MANSA 
 
Tanto o sistema de abastecimento de água quanto o de esgotamento sanitário são 
operados  e mantidos pelo Serviço Autônomo de Águas e Esgotos - SAAE de Barra 
Mansa. 
 
2.1 Sistema Existente de Abastecimento de Água 
 
O abastecimento de água da população de Barra Mansa, se dá através cinco sub-
sistemas: ETA Nova, ETA São Sebastião, ETA Vista Alegre, e ETA Colônia. Sua 
implantação se deu de forma escalonada visando atender a pressão da demanda e é 
composto basicamente pelas unidades abaixo discriminadas: 
 
Captação  
 
Feitas  em mananciais de superfície que são o rio Paraíba do Sul, rio Bananal e 
represa Vista Alegre, totalizando uma vazão captada da ordem de 390 l/s. 
 
Estações Elevatórias de Água Bruta   
 
Com exceção do subsistema Vista Alegre, onde a adução de água bruta se faz por 
gravidade, nas demais captações a água bruta é conduzida às Estações de 
Tratamento por unidades de recalque. 
 
Adutoras de Água Bruta  
 
As adutoras responsáveis pela veiculação das vazões captadas às Estações de 
Tratamento apresentam as seguintes características básicas: 
 

 ETA Diâmetro (mm) Extensão (m) Material 
Nova 600 40 aço carbono 

São Sebastião 300 900 FoFo 
São Sebastião 350 900 FoFo 

Vista Alegre retangular 300 concreto armado 
Colônia 100 30 FoFo 

 
Tratamento  
 
O tratamento é efetuado através das quatro estações, todas do tipo convencional, com 
as seguintes capacidades: 
 

ETA Capacidade Tipo 
Nova 1.208 m3/h Convencional 

São Sebastião 126 m3/h Convencional 
Vista Alegre 20 m3/h Convencional 

Colônia 45 m3/h Convencional 
 
A primeira, embora com capacidade de tratamento de 1.208 m3/h, conforme 
informado, opera atualmente tratando uma vazão média de 874 m3/h, em virtude da 
restrição imposta pelas unidades operacionais subseqüentes, pertencentes a este 
sistema. 



Anexo II 

 9 

 
Estações Elevatórias de Água Tratada  
 
O sistema dispõe ao todo de vinte e duas unidades de recalque, com capacidades que 
variam de 15 m3/h a 160 m3/h e alturas manométricas de 36 a 140 mca, associadas a 
motores de 10 a 100 cv de potência. 
 
Reservação  
 
O volume total de reservação do sistema de Barra Mansa é de aproximadamente 
2.000 m3 , subdivididos em 15 reservatórios entre apoiados e elevados. 
 
Rede de Distribuição  
 
Com extensão total de 237.620 m, e diâmetros variando de 32 a 200 mm, sendo as 
tubulações em PVC/PBA até 100 mm, inclusive, e as demais em FoFo . 
 

Diâmetro (mm) Extensão (m) Material 
32 11.881 PVC 
60 137.820 PVC 
85 16.633 PVC 

100 35.643 PVC 
150 23.762 FoFo 
200 11.881 FoFo 

 

Cabe ressaltar, que a distribuição é um dos fatores limitantes do sistema. Ao ponto de 
que em virtude da inexistência de interligação de anéis principais e devido a distância, 
os bairros de Santa Inês, Morada da Granja, Mangueiras, Santa Rita, Boa Vista I e II 
serem atendidos pelo SAAE de Volta Redonda. 
 
Ligações Domiciliares 
 
Em número total de 26.061 unidades, sendo 23.821 medidas e 2.240 não medidas que 
correspondem, respectivamente, a 91 e 9 % do total.  

 
2.2 Sistema Existente de Esgotamento Sanitário 
 
A cidade de Barra Mansa, desenvolve-se às margens do rio Paraíba do Sul. Sendo 
que na margem direita encontra-se a região mais populosa, expandindo  a ocupação 
além da rodovia Presidente Dutra, ao longo do vale dos rios Barra Mansa e Bananal. 
No tocante a margem esquerda, esta caracteriza-se por uma ocupação marginal ao 
longo do Rio Paraíba com exceção para os bairros Ano Bom, Santa Isabel, São 
Francisco de Assis e Presidente Getúlio Vargas. 
 
O sistema de esgotamento sanitário existente, caracteriza-se pela implantação de rede 
coletora (sistema separador absoluto) que atende cerca de 37% da população urbana, 
o restante seria beneficiada com o auxílio das galerias de águas pluviais (sistema 
unitário). Estes efluentes são lançados diretamente “in natura” no rio Paraíba ou nos 
seus tributários  que atravessam a cidade, destacando-se entre estes o Bananal e 
Barra Mansa. 
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Todos esses lançamentos, individuais, através da rede coletora ou mesmo pelo 
sistema de drenagem, além de representarem uma carga poluidora, contribuem 
sobremaneira  para disseminação de doenças de veiculação hídrica.   
Cabe ressaltar, que cuidados especiais devem ser tomados em virtude da pequena 
distância que separa esta sede municipal de Volta Redonda,  e ser o rio Paraíba do 
Sul o principal manancial abastecedor desta cidade. 
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3 CAMPOS DOS GOYTACAZES 
 
Na cidade de Campos dos Goytacazes a Companhia Estadual de Águas e Esgotos -
CEDAE, através de sua Superintendência Regional de Campos - SURCA, é 
responsável pela manutenção e operação dos sistemas de abastecimento de água e 
de esgotamento sanitário. 
 
3.1 Sistema Existente de Abastecimento de Água 
 
O sistema de abastecimento de água de Campos foi implantado em 1886 e a partir de 
então sofreu sucessivas ampliações e melhorias visando adequá-lo as demandas 
oriundas do crescimento urbano. A última ampliação sofrida pelo sistema ocorreu em 
1995, configurando-o da seguinte forma: 
 
Captação 
 
Tendo como manancial o rio Paraíba do Sul, a captação é feita por meio de uma 
tomada direta, através de uma estrutura de concreto, que proporciona a alimentação 
do poço de sucção da estação elevatória de água bruta.  
 
Estação Elevatória de Água Bruta 
 
Provida de três conjuntos moto-bombas, sendo dois conjuntos com potência de 125 hp 
e o outro de 78 hp, que juntos promovem o recalque de uma vazão de 832 l/s à 
unidade de tratamento. 
 
Adutora de Água Bruta 
 
A adução de água bruta da elevatória à unidade de tratamento é feita através de duas 
linhas recalque em FoFo, ambas com diâmetro de 500 mm e extensão de 300 m. 
 
Tratamento 
 
O tratamento é efetuado através de uma estação do tipo convencional, com ciclo 
completo de tratamento através de coagulação, floculação, decantação, filtração e 
desinfecção, através da utilização de cloro gasoso. 
 
Construída em concreto armado e com capacidade de tratamento de 900 l/s, esta 
unidade não atende a demanda atual que é da ordem de 1.240 l/s, considerando-se 
um índice de perdas físicas da ordem de 20 %. 
 
Contígua a unidade de tratamento, encontra-se um tanque de contato, em concreto 
armado e com volume útil de 1.000 m3, que funciona também como poço de sucção 
para as diversas unidades de recalque que compõem as elevatórias de água tratada. 
 
O sistema de produção conta ainda com um acréscimo de vazão oriundo de um poço 
artesiano localizado no bairro Jóquei Clube. Este incremento de produção é recalcado 
diretamente à rede de distribuição do referido bairro. 
 
No entanto, em virtude das características geotécnicas, a água do poço apresenta 
valores de concentração de Fe, superiores ao estabelecido para os padrões de 
potabilidade, tornando-se assim indispensável a implantação de uma unidade de 
desferrização. Esta unidade responsável pela retirada de ferro da água está prestes a 
entrar em operação. 
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Estação Elevatória de Água Tratada 
 
Em face da cidade de Campos dos Goytacazes estar implantada em um terreno que 
se caracteriza por sua orografia bastante plana, o sistema conta com um complexo 
conjunto de elevatórias de água tratada, dotadas, ao todo, de nove conjuntos moto-
bombas, com potências que variam de 50 a 200 hp, subdivididos em quatro 
ambientes, denominados salões. Estes conjuntos são os responsáveis pelo recalque, 
através de várias linhas subadutoras, a diversas regiões da cidade, onde em sua 
maioria, a vazão bombeada pressuriza e alimenta diretamente a rede de distribuição. 
 
O primeiro sistema de recalque, localizado no 1º salão, dispõe de apenas um conjunto 
de recalque, com motor de 100 hp, e é responsável pela alimentação, através de uma 
linha em FoFo e com diâmetro de 200 mm, das localidades circunvizinhas as ruas 
Voluntários da Pátria e Rocha Leão. 
 
O segundo sistema, situado no 2º salão, conta com dois conjuntos de recalque: um 
com potência de 100 hp que alimenta o bairro de Guarus, através de uma tubulação 
de FoFo com 150 mm de diâmetro; e o outro conjunto com potência de 125 hp que 
alimenta parte do Centro da cidade, através de uma linha de 500 mm, em FoFo. 
 
Os dois conjuntos localizados no 3º salão, ambos com 50 hp de potência, atendem a 
duas regiões diversas: um é responsável pela alimentação de parte do Centro, através 
do reservatório de Santa Efigênia, que é alimentado por uma linha constituída com 
tubos de diâmetros de 300 e 250 mm, em cimento amianto e com extensão total de 
2.800 m. E o outro conjunto alimenta o bairro de Ururaí, por meio de uma tubulação 
com diâmetro de 200 mm, em FoFo e com comprimento de 11.250 m. 
 
O 4º salão abriga quatro conjuntos de recalque idênticos, cada um com potência de 
200 hp, que através  de três linhas, com diâmetros de 500, 600 e 500 mm, todas em 
FoFo, reforçam a alimentação das localidades do Centro, Guarus e Codin. 
 
Além destas elevatórias de água tratada o sistema conta com 4 boosters, que com 
exceção de um, os demais são todos dotados de unidades de recalque reservas. 
Estas unidades de recalque estão associadas a motores com potência que variam de 
20 a 60 hp. O primeiro booster tem por função a alimentação de um reservatório de 
1.000 m3, situado a montante da localidade de Codin. O segundo que dispõe de 
apenas um conjunto moto-bomba com potência de 20 hp, é o responsável pelo 
abastecimento da localidade de Parque dos Prazeres. Os outros dois boosters, 
abrigados em uma mesma estrutura, compostos por quatro conjuntos de recalque, que 
dois a dois, alimentam, respectivamente, o Centro da cidade e o Jóquei Clube. 
 
Reservação 
 
Excetuando-se o tanque de contato, o sistema de abastecimento de água apresenta 
mais quatro reservatórios, são eles: o primeiro, do tipo elevado, construído em 
concreto armado, com capacidade útil de 100 m3 e localizado junto a estação de 
tratamento, atualmente esta unidade de reservação encontra-se fora de carga; o 
segundo, do tipo subterrâneo, em concreto armado, com volume útil de 650 m3, é 
denominado Santa Efigênia; o terceiro, localizado próximo ao segundo é do tipo 
elevado, construído em concreto armado e com capacidade de armazenamento de 
367 m3;  o quarto e último é do tipo apoiado, construído em concreto armado e com 
volume útil de 1.000 m3, localiza-se na margem esquerda do rio Paraíba do Sul, no 
bairro de Codin. 
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No entanto, no que diz respeito ao volume de reservação, o sistema de abastecimento 
de água de Campos é bastante deficitário, tendo em vista que sua capacidade de 
armazenamento total é de 2.017 m3, o que corresponde a apenas 7 % do  volume 
mínimo necessário, que hoje é da ordem de 30.000 m3. 
 
Rede de distribuição 
 
A malha de distribuição do sistema de abastecimento de Campos dos Goytacazes 
apresenta uma extensão total de 633.235 m, sendo constituída por tubos de 
PVC/PVA, Cimento amianto, FoFo e Aço carbono, com diâmetros que variam de 50 a 
600 mm e estão assim distribuídos: 
 

Diâmetro ( mm ) Extensão ( m ) Material 
50 260.178 PVC / CA / FoFo 
75 142.497 PVC / CA / FoFo 

100 / 125 97.554 PVC / CA / FoFo 
150 / 200 94.324 PVC / CA / FoFo 

250 / 300 / 400 / 500 36.841 PVC / CA / FoFo 
600 1.841 Aço / FoFo 

 
Este componente do sistema necessita de reforço, através da implantação de troncos 
distribuidores, além de um sistema de setorização da malha visando a melhoria da 
eficiência na distribuição. 
 
O índice de atendimento do sistema de abastecimento é da ordem de 70 % da 
população urbana, através de 54.336 ligações domiciliares das quais 21.422 são 
micromedidas.  

 
3.2 Sistema Existente de Esgotamento Sanitário 
 
A cidade de Campos dos Goytacazes conta com um sistema de esgotamento sanitário 
implantado a partir de 1887 e que teve ampliações sucessivas de acordo com a 
expansão urbana  da cidade. 
 
O sistema existente atende a cerca de 50 % da população urbana através de 21.128 
ligações domiciliares, 189.900 m de rede coletora em manilha de barro vidrado, com 
diâmetros que variam de 150 a 300 mm e 20 estações elevatórias com suas 
respectivas linhas de recalque. 
 
A rede coletora implantada apresenta as seguintes características: 
 

Diâmetro (mm) Extensão (m) Material 
150 49.600 Manilha de barro vidrado 
200 69.100 Manilha de barro vidrado 
250 25.900 Manilha de barro vidrado 
300 45.300 Manilha de barro vidrado 

 
O grande número de unidades de recalque justifica-se em virtude das características   
topofisiográficas da cidade que apresenta uma orografia bastante plana. Das 20 
estações elevatórias existentes, onze são convencionais com vazões de recalque de 8 
a 76 l/s e motores com potências de 10 a 100 hp, e três dispõem de conjuntos moto-
bombas  submersíveis com capacidade de recalque de 14 l/s  e motores com potência 
que variam de 2,5 a 25 hp. 
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Em virtude dos conjuntos moto-bombas serem antigos, além de apresentarem vazões 
inferiores as demandas atuais, existe por parte da concessionária dificuldade para 
aquisição de peças de reposição. 
 
Estão interligadas entre si, conforme diagrama apresentado abaixo:  
 
1º Sistema

 Rio Paraíba do Sul

4

5

13

76

C

17

3

2

1
12

9

8

16

10 11 18

19

 
 
Dezoito destas elevatórias situam-se na margem direita, onde três delas a 5, a 8 e a 
Central, após centralizarem a coleta das contribuições, recalcam estes efluentes 
diretamente no rio Paraíba do Sul através de seus respectivos emissários de recalque. 
Estes lançamentos são efetuados na projeção da rua Riachuelo. 
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2º Sistema

                Rio Paraíba do Sul

3º Sistema

    Distrito Industrial

15

14

F ETE

 
 
As elevatórias 14 e 15 situam-se na margem esquerda e recalcam os efluentes, 
correspondentes a apenas quatro km de rede coletora, diretamente no rio. Estes 
lançamentos são efetuados próximo a ponte ferroviária. 
 
Em 1977 foi construída uma estação de tratamento numa área pertencente ao distrito 
industrial, esta unidade funcionou durante algum tempo em regime de teste e 
posteriormente foi desativada. Em   função do desuso, houve necessidade de se fazer 
uma reforma, ocorrida em 1995, para que a mesma viesse a tratar os efluentes não do 
distrito industrial mas sim do conjunto residencial, de baixa renda, denominado Terra 
Prometida I. Construído apenas um módulo desta estação de tratamento, que 
corresponde a primeira etapa de projeto, esta unidade apresenta atualmente 
capacidade de tratar os efluentes sanitários correspondentes a uma população de até 
25.000 habitantes.  
 
Cabe ressaltar no entanto, que a quase totalidade do sistema de esgotamento da 
cidade de Campos dos Goytacazes encontra-se implantado apenas na região da 
cidade localizada na margem direita do rio Paraíba do Sul, exceção seja feita a 
unidade de tratamento e rede coletora anteriormente descrita. 
 
Atualmente, a CEDAE vem sendo multada diariamente pela FEEMA, em virtude do 
lançamento dos efluentes domésticos coletados serem lançados em estado “in 
natura”, no rio Paraíba do Sul.  
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4 CORDEIRO E CANTAGALO 
 
As demandas das sedes municipais de Cordeiro e Cantagalo são supridas por um 
sistema integrado de abastecimento de água, que é operado e mantido pela 
Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE, através de sua Superintendência 
Regional de Teresópolis - SURTE, com núcleos operacionais em ambas as 
localidades. 
 
Quanto aos sistemas de esgotamento sanitário, estes estão sob responsabilidade das 
respectivas Secretarias Municipais de Obras. 
 
4.1 Sistema Existente de Abastecimento de Água 
 
O atual sistema integrado de abastecimento de água de Cordeiro e Cantagalo 
constitui-se pelas seguintes unidades operacionais:  
 
Captação 
 
Captação do tipo direta, realizada no rio Macuquinho, próximo a localidade de 
Monerat, distrito do município de Duas Barras, com submergência assegurada através 
de uma barragem  de nível (Barragem Monerat) construída em concreto armado, com 
três e meio metros de altura e quinze de extensão. 
 
Adução de Água Bruta 
 
A vazão captada é veiculada por gravidade à Estação de Tratamento através de 
adutora com 400 mm de diâmetro e  extensão total de 7.858 m, sendo os primeiros  48 
m em aço carbono e o restante em FoFo. 
 
Estação de Tratamento 
 
O tratamento é promovido por uma unidade convencional, com ciclo completo e 
capacidade para 100 l/s. Sendo o cloro responsável pela desinfecção. 
 
Nos horários de pico esta unidade opera em sobrecarga, tratando 120 l/s. 
 
O sistema de produção também conta com um reforço proveniente de um poço 
artesiano (P-2), dotado de um conjunto moto-bomba submersível com capacidade de 
recalque de 10 l/s e potência de 15 hp, injetando este incremento de produção 
diretamente na rede de distribuição de Cordeiro, próximo ao bairro Rodolfo Gonçalves. 
 
No bairro denominado Manancial, situado em um ponto alto de Cordeiro e por este 
motivo não sendo abastecido pela sistema CEDAE, em face do mesmo não dispor de 
uma pressão dinâmica capaz de fazê-lo, a Prefeitura Municipal implantou uma estação 
de tratamento, do tipo compacta, com capacidade de tratamento da ordem de 5 l/s, no 
entanto, este sistema mostrou-se ineficaz em virtude da quantidade e qualidade da 
água captada. Tal problema somente será resolvido com a implantação de um 
booster, integrado ao sistema CEDAE, e capaz de promover um incremento de 
pressão suficiente ao abastecimento do referido bairro. 
 
Reservação / Distribuição 
 
• Cordeiro 
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Contígua  a unidade de tratamento está o reservatório R-1, do tipo apoiado, construído 
em concreto armado e constituído por duas câmaras idênticas, totalizando 1.024 m3 de 
volume útil.  
 
Do R-1 partem quatro tubulações, a saber: 
 
As duas primeiras, com diâmetros de 150 e 200 mm e em FoFo alimentam a malha 
distribuidora de Cordeiro. 
 
O bairro Retiro Poético é suprido a partir de um reservatório apoiado de 78 m3, 
alimentado diretamente pela rede e que funciona como poço de sucção de uma 
elevatória, com capacidade de recalque de 5 l/s, que recalca a água para outro 
reservatório apoiado de 26 m3 responsável pela alimentação do bairro. 
 
O conjunto BNH e região circunvizinha, na sua parte baixa, tem sua demanda suprida 
diretamente pela rede de distribuição. Para a parte alta tem-se dois reservatórios 
sendo o primeiro (R-3) elevado, em concreto e com capacidade de 26 m3  e que está 
ligado diretamente ao segundo (R-2) com estrutura enterrada em concreto, volume de 
110 m3 e que funciona como poço de sucção para uma elevatória com capacidade de 
recalque de 1 l/s, incrementando esta vazão à rede. 
 
O sistema conta com outra elevatória que tem capacidade de recalque de 10 l/s e 
supre as necessidades da rua  Pde André Boaventura, além de alimentar o reservatório 
(R-4), estrutura do tipo apoiada, em concreto e com 200 m3 de volume, responsável 
pela alimentação do bairro IPERJ. 
 
A terceira tubulação que parte do R-1 alimenta uma elevatória, construída junto ao 
referido reservatório, que com capacidade de recalque de 3 l/s alimenta o bairro de 
Santa Tereza, onde está localizado o R-5, reservatório do tipo sobras, em concreto, 
elevado e com capacidade de 25 m3.  
 
A quarta e última saída do R-1, uma linha em FoFo, com 200 mm de diâmetro e 8.198 
m de comprimento abastece ao reservatório principal de Cantagalo, unidade esta, 
idêntica ao R-1. 
 
• Cantagalo 
 
A linha responsável pela alimentação de Cantagalo, ao longo de seu percurso, 
alimenta em marcha diversos bairros de Cordeiro e Cantagalo, principalmente o da 
Lavrinha, Santo Antônio e São José. Sendo que para este último, em sua parte alta, 
faz-se necessário o emprego de uma elevatória, com capacidade de recalque de 4 l/s, 
que utiliza como poço de sucção um reservatório, alimentado diretamente pela rede, 
em concreto armado, do tipo enterrado com capacidade de armazenamento de 18 m3. 
Este conjunto moto-bomba recalca, através de uma linha em FoFo, com diâmetro de 75 
mm e 360 m de extensão, a vazão necessária a alimentação de um reservatório de 
apoiado, em concreto, com volume útil de 50 m3 que por sua vez abastece a rede. 
 
Para o abastecimento do bairro Passos dos Reis, existe um booster com capacidade 
de recalque de 3 l/s que alimenta um reservatório de 50 m3, em concreto e do tipo 
enterrado, responsável pela pressurização da rede. 
 
Ao todo os volumes de reservação totalizam 1.486 m3 para Cordeiro e  1.142 m3 para 
Cantagalo que correspondem atualmente a 32% e 43% das demandas máximas 
diárias das respectivas cidades. 
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Rede de Distribuição 
 
A rede de distribuição de ambas localidades é constituída por tubos com diâmetros 
variando de 50 a 200 mm e nos materiais de PVC/PBA, FoFo e DEFoFo, totalizando 
50.000 m e 26.500 m de extensão, respectivamente para as cidades de Cordeiro e 
Cantagalo. 
 
Ligação Domiciliar 
 
São em número de 2.000 e 3.635, respectivamente para Cantagalo e Cordeiro, todas 
dotadas de hidrômetros. O índice de atendimento em ambas as localidades é de 
aproximadamente 98 %. 
 
4.2 Sistema Existente de Esgotamento Sanitário 
 
A cidade de Cordeiro desenvolve-se, em grande parte, ao longo do rio Macuco e da 
estrada de ferro Leopoldina, atualmente desativada. A outra parte da cidade, de 
ocupação mais recente, desenvolve-se ao longo da estrada de ferro, da rodovia que 
interliga as duas cidades e do córrego das Lavinhas, sendo este afluente do rio Negro. 
 
O córrego das Lavinhas, antes de desaguar no rio Negro recebe a contribuição do 
córrego São Pedro que corta a cidade de Cantagalo  no sentido oeste-leste. 
 
Como já foi dito anteriormente, estas sedes municipais passam por um processo de 
conurbação, não sendo mais possível delimitar, visualmente, o término de uma e o 
início da outra. 
 
Os sistemas de esgotamento sanitário de ambas localidades, constitui-se única e 
exclusivamente pela presença de rede coletora (sistema separador absoluto), 
implantada de forma escalonada, face ao atendimento da demanda. Beneficiando, em 
ambos os casos, considerável parte das cidades.      
 
Em Cordeiro, são desprovidos de rede coletora os bairros de Retiro Poético, 
Manancial e Santa Teresa, estes na vertente do Macuco e o bairro São Luiz na 
vertente do Negro. 
 
Já em Cantagalo a área que não dispõe de rede coletora, situa-se no loteamento 
Quinta dos Lontras  e região adjacente. 
 
O destino final dos efluentes sanitários, coletados ou não, é feito nos cursos d’água da 
região sem qualquer tipo de tratamento prévio.  Estes  lançamentos indiscriminados, 
dos esgotos “in natura” nos corpos d’água, podem causar vários inconvenientes, 
desde o aspecto e odor desagradáveis até a disseminação de doenças 
infectocontagiosas de veiculação hídrica. 
 
Ambas as cidades, foram alvo de um estudo preliminar de esgotamento sanitário 
elaborado pela Comissão de Águas e Engenharia Sanitária da Secretaria Estadual de 
Viação e Obras Públicas, em 1990. No entanto, tais estudos não se concretizaram em 
investimentos para o desenvolvimento dos mesmos e implantação de obras. 
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5 ITAPERUNA 
 
O sistema público de abastecimento de água da cidade de Itaperuna é operado e 
mantido pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE, através da 
Superintendência Regional de Miracema - SURMI, que mantém um núcleo operacional 
na cidade. 
 
No tocante ao sistema de esgotamento sanitário, este encontra-se sob a 
responsabilidade da Prefeitura local, através da respectiva Secretaria Municipal de 
Obras. 
 
5.1 Sistema Existente de Abastecimento de Água 
 
O sistema de abastecimento de água de Itaperuna sofreu algumas ampliações e 
melhorias em 1997, basicamente no âmbito de produção, aumentando a mesma de 
185 l/s para 250 l/s. No entanto, os problemas apresentados pelo sistema no tocante a 
reservação e distribuição são evidentes. Atualmente este sistema apresenta a 
seguinte configuração: 
 
Captação 
 
A captação é do tipo direta, realizada em um manancial de superfície, o rio Muriaé. É 
dotada de desarenador hidráulico, que proporciona a alimentação do poço de sucção 
da estação elevatória de água bruta - EEAB. 
 
Estação Elevatória de Água Bruta 
 
A vazão captada e encaminhada a elevatória de água bruta é por esta recalcada à 
unidade de tratamento. Para tanto, esta unidade operacional dispõe de três conjuntos 
de recalque idênticos, dos quais dois trabalham em paralelo e um opera como unidade 
de reserva. 
 
Cada conjunto moto-bomba tem capacidade de recalque de 125 l/s e potência de 60 
cv. 
 
Adutora de Água Bruta 
 
A vazão recalcada à unidade de tratamento é conduzida a mesma através de uma 
linha adutora de água bruta com diâmetro de 350 mm, construída através de tubos de 
FoFo e que apresenta 300 m de extensão. 
 
Estação de Tratamento 
 
O sistema conta com uma unidade de tratamento do tipo convencional, com ciclo 
completo de tratamento, construída em concreto armado e com capacidade para 250 
l/s. 
 
Ao lado e a jusante da unidade de tratamento existe um tanque de contato, do tipo 
subterrâneo, construído em concreto armado e com capacidade de armazenar 50 m3, 
onde é feita a desinfecção e a correção do pH. 
 



Anexo II 

 20 

Estação Elevatória de Água Tratada 
 
Tomando como poço de sucção o tanque de contato a jusante da ETA, a elevatória 
recalca a água tratada a um reservatório principal com capacidade de 1.000 m3. Esta 
unidade de bombeamento conta com três conjuntos de recalque de iguais 
características, dos quais um é reserva e os outros dois operam em paralelo, tendo 
cada um a capacidade de recalque de 125 l/s e estando, cada um, associado a um 
motor elétrico com potência 100 cv. 
 
Adutora de Água Tratada 
 
A veiculação da água da elevatória de água tratada ao reservatório principal é feita 
através de duas linhas adutoras implantadas em paralelo, ambas em FoFo e com 3.000 
m de comprimento, tendo uma o diâmetro de 300 mm e a outra de 350 mm. 
 
Reservação 
 
O reservatório principal que recebe toda vazão recalcada pela elevatória de água 
tratada, apresenta um volume útil de 1.000 m3, é do tipo apoiado e foi construído em 
concreto armado. Além dele o sistema ainda dispõe de mais três reservatórios:  
 
O centro de reservação do Horto é alimentado diretamente pelo reservatório principal, 
através de uma linha em FoFo com diâmetro de 250 mm. É do tipo semi-enterrado, 
construído em concreto armado e conta com duas células idênticas, ambas com 
capacidade de armazenagem de 250 m3, que são interligadas pelo barrilete de 
distribuição; 
 
O segundo centro de reservação que tem por função reforçar a alimentação do centro 
da cidade é constituído por duas células idênticas, de formato circular, do tipo semi-
enterrado, construídas em concreto armado e com volume total de 100 m3. Este centro 
de reservação é alimentado por uma linha em PVC/PBA com 100 mm de diâmetro que 
parte de um dos dois boosters existente ao lado do centro de reservação do Horto; 
 
O terceiro reservatório do sistema, localizado no Morro do Cristo, tem por função 
alimentar esta região, encontra-se atualmente desativado. É do tipo apoiado, 
construído em concreto e com volume de 100 m3. Era alimentado a partir do segundo 
booster existente ao lado do centro de reservação do Horto. Atualmente o atendimento 
a demanda desta região faz-se diretamente do booster à rede de distribuição, através 
de um by-pass no referido reservatório. 
 
O sistema de abastecimento de água de Itaperuna conta com um volume de 
reservação que totaliza 1.650 m3. Este valor corresponde a 28% da demanda atual 
que é da ordem de 6.000 m3. 
 
Distribuição 
 
Do reservatório principal partem quatro saídas que objetivam o atendimento de toda 
cidade, são elas: 
 
A primeira saída, através de uma tubulação em FoFo com diâmetro de 250 mm, visa 
atender as demandas dos bairros Cidade Nova e Cehab. Em virtude da localização do 
bairro Cehab, em cota mais elevada, faz-se necessário a pressurização da rede 
através de um booster que dispõe de apenas um conjunto moto-bomba, com potência 
de 15 cv; 
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A segunda saída, executada em FoFo e com diâmetro de 250 mm, além de reforçar o 
abastecimento do centro da cidade, atende também as demandas de duas 
localidades, uma delas o Morro da Francisco Freitas, ambas situadas na zona alta da 
cidade e portanto dependentes de boosters.  Esses boosters contam, cada um, 
apenas com um conjunto de recalque, sem reserva, e estão associados a motores 
com potências de 10 cv e 5 cv;  
 
A terceira saída, já descrita anteriormente, alimenta o centro de reservação do Horto. 
Este conjunto de reservação por sua vez abastece o centro da cidade e o bairro de 
Niterói, através de uma linha em FoFo e com diâmetro de 175 mm; os Morros da Paulo 
de Oliveira e do Cemitério, são abastecidos através de uma linha em FoFo com 250 
mm de diâmetro, sendo que estas localidades contam ainda com o auxílio de dois 
boosters, um para cada bairro, e ambos sem equipamento de reserva, que 
apresentam, respectivamnete, potências de 7,5 e 10 cv; abastece também as 
localidades de Morro do Cristo e Morro do Horto Florestal, através de um booster 
localizado ao lado do reservatório, que dispõe de dois conjuntos idênticos, com 
potência de 20 cv, sendo um reserva; e finalmente, através de um segundo booster 
que é dotado com dois conjuntos de iguais características, com potência de 20 cv, dos 
quais um é reserva. Esta unidade operacional alimenta os dois reservatórios de 50 m3, 
através de linha em PVC/PBA, com 100 mm de diâmetro, e estes por sua vez 
abastecem a zona alta do centro da cidade; 
 
A quarta e última saída, caracteriza-se por uma linha de FoFo, com 300 mm de 
diâmetro e que reforça a linha de 250 mm do reservatório do Horto, responsável pela 
alimentação dos Morros da Paulo de Oliveira e do Cemitério, além de abastecer o 
bairro Fiteiro, através de uma sangria em FoFo e com 150 mm de diâmetro. Esta 
localidade conta com um booster dotado de um conjunto de recalque com 15 cv de 
potência, que alimenta e pressuriza diretamente a rede desta localidade.  
 
A malha de distribuição conta com 67.300 m de rede, com diâmetros variando de 1” a 
300 mm, e estão assim distribuídos: 
 

Diâmetro Extensão ( m ) Material 
300 mm 3.000 FoFo 
250 mm 3.500 FoFo 
175 mm 1.500 FoFo 
150 mm 2.800 DEFoFo 
100 mm 12.000 PVC/PBA 
75 mm 8.500 PVC/PBA 
50 mm 32.000 PVC/PBA 

1” 14.000 PVC 
 
Este componente do sistema necessita de reforço, através da implantação de troncos 
distribuidores, substituição dos trechos de rede com diâmetros inferiores a 50 mm, 
além de um sistema de setorização da malha, principalmente no tocante ao 
estabelecimento de zonas de pressão, visando a melhoria da eficiência na distribuição. 
 
Ligações Domiciliares 
 
São em número de 17.556, das quais 6.917 são dotadas de hidrômetros. O índice de 
atendimento do sistema é de aproximadamente 90 %. No entanto, são muitos os 
locais onde o abastecimento é descontínuo e irregular. 

 



Anexo II 

 22 

5.2 Sistema Existente de Esgotamento Sanitário 
 
A cidade de Itaperuna tem como principal curso d’água o rio Muriaé, que a corta no 
sentido oeste-leste. Desenvolve-se ao longo deste curso natural ocupando de maneira 
mais adensada a sua margem esquerda. Afora esse curso principal de grande porte, 
existem pequenos cursos d’água, afluentes ao Muriaé, que cruzam a malha urbana. 
 
O sistema de esgotamento sanitário da cidade, conta com uma malha coletora que 
beneficia cerca de 65 % dos domicílios urbanos. Para os demais domicílios, os cursos 
naturais ou as galerias de drenagem, quando da existência destas, apresentam-se 
como alternativas, mesmo que inconvenientes e desaconselháveis, para o lançamento 
de seus efluentes domésticos.  
 
Cabe ressaltar ainda, que nas zonas onde a ocupação se caracteriza por 
comunidades mais carentes, existem economias que se quer possuem fossas 
sépticas, e nestes casos os despejos domésticos são lançados em valetas próximas 
aos limites dos logradouros.  
 
Como descrito, é evidente que o destino final dos efluentes urbanos, transportados por 
valetas, galerias de águas pluviais ou mesmo pela rede coletora existente é o rio 
Muriaé. Estes lançamentos “in natura”, além de gerarem uma série de inconvenientes 
constituem-se em uma grande ameaça à saúde pública, em virtude do aumento da 
possibilidade de transmissão de uma série de doenças de veiculação hídrica. 
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6 ITATIAIA 
 
Os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário são de 
responsabilidade da prefeitura, operados e mantidos pela Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, no entanto em virtude do recente processo de emancipação do 
município, este órgão dispõe de poucas informações sobre os sistemas. Cabe 
ressaltar que ambos os serviços não são cobrados à população. 
 
6.1 Sistema Existente de Abastecimento de Água 
 
Em virtude da possibilidade de captação de água de boa qualidade, própria para o 
consumo humano, proveniente da Serra da Mantiqueira, o sistema público de 
abastecimento de água é bastante simples, dispensando tratamento e caracterizando-
se por uma captação em um manancial de superfície (Rio Campo Belo), a adução da 
vazão captada (11.400 m3/d) é feita, no primeiro trecho por um canal de seção 
retangular, em concreto armado, com 1,65 m de largura e 800 m de extensão e no 
trecho posterior através de duas tubulações, uma de 100 mm e outra 180 mm de 
diâmetro, ambas com extensão de 6.042 m que  conduzem a água até o reservatório 
apoiado de 750 m3, em concreto armado, situado sobre um ponto alto próximo ao 
núcleo urbano. 
 
No entanto, em operação normal este reservatório de 750 m3 sofre um by-pass, 
através de duas tubulações de 280 mm de diâmetro e 2.442 m de comprimento que 
alimentam um segundo reservatório de 600 m3, em concreto armado, composto por 
duas células, e situado no morro do Cruzeiro, que é o responsável pela alimentação e 
pressurização da rede de distribuição, de parte da cidade situada à direita da rodovia 
Presidente Dutra, sentido SP-RJ. A outra parte da cidade, situada do lado direito, tem 
a rede de distribuição alimentada diretamente por essas duas tubulações de diâmetro 
280 mm. 
 
O reservatório de 750 m3 só entra em operação quando do fechamento da captação 
para manutenção e limpeza, sendo então a partir dele efetuada a alimentação de parte 
da rede e do reservatório do morro do Cruzeiro. 
 
A rede de distribuição é constituída por tubulações em PVC/PBA, polietileno e FoFo 
com diâmetros variando de 50 a 200 mm. 
 
Face à qualidade da água, como já foi abordado, o tratamento resume-se a 
desinfecção através da utilização de compostos de cloro com aplicação limitada por 
um dosador de nível constante, com a finalidade de destruir bactérias e 
microrganismos patogênicos. 
 
O índice de atendimento do sistema é superior a 95% da população urbana. 
 
6.2 Sistema Existente de Esgotamento Sanitário 
 
A cidade de Itatiaia, desenvolve-se ao longo da rodovia Presidente Dutra à margem 
esquerda do rio Paraíba do Sul. Na área compreendida entre o rio e a rodovia estão 
localizados os bairros mais antigos que a exceção da Vila Odete são cortados pelo rio 
Santo Antônio. Na margem esquerda da rodovia (sentido São Paulo - Rio de Janeiro), 
estão os loteamentos mais recentes como Campo Alegre, Jardim Itatiaia e Vila 
Pinheiro, entrecortados pelo rio Acará e seus afluentes que é contribuinte do rio Santo 
Antônio. 
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O sistema de esgotamento sanitário implantado, nos bairros mais antigos, de forma 
escalonada, em face ao atendimento da demanda e nos loteamentos mais novos 
quando da implantação dos mesmos, resume-se a rede coletora (sistema separador 
absoluto), que lança os efluentes sem qualquer tipo de tratamento nos cursos d’água  
da região ou mesmo diretamente no rio Paraíba do Sul. 
 
Apenas o loteamento Campo Alegre conta com um sistema de tratamento, através de 
tanque séptico que tem seu efluente lançado em um contribuinte do rio Acará. 
 
O índice de atendimento por rede coletora encontra-se na faixa de 60 a 70% da 
população urbana. 
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7 MENDES 
 
Os sistemas de infra-estrutura sanitária, abastecimento de água e coleta de esgotos 
sanitários, são operados e mantidos pelo Serviço Autônomo de Águas e Esgotos - 
SAAE da Prefeitura Municipal. 
 
7.1 Sistema Existente de Abastecimento de Água 
 
O sistema existente do núcleo urbano compõe-se pelas seguintes unidades operacionais:  
 
São quatro as captações responsáveis para suprir a demanda da cidade, todas em 
mananciais de superfície - uma no rio Santana, outra em um córrego afluente ao rio 
Sacra Família e as outras duas localizadas no pico do Lírio - uma na represa e outra 
através de nascentes.  Estas duas últimas, com capacidade de 10 l/s, abastecem  
parte da cidade compreendida entre o rio Santana e a estrada de ferro, e que por 
apresentarem água de boa qualidade não sofrem qualquer tipo de tratamento. As 
outras duas captações, Vila Mariana e Martins Costa estão respectivamente no rio 
Santana e no contribuinte do Sacra Família, a jusante da cidade. 
 
O subsistema Vila Mariana é o principal da cidade, com uma captação direta do rio 
Santana até o poço de sucção. Por meio de um conjunto moto-bomba (sem 
equipamento de reserva) recalca a vazão captada, através de uma adutora de 160 mm 
de diâmetro, até a estação de tratamento, localizada no alto do morro. Esta estação de 
tratamento, projetada para tratar 40 l/s, está operando hoje apenas com 17 l/s. E 
mesmo com esta vazão os floculadores hidráulicos estão afogados, os decantadores 
apresentam grande turbulência, quebrando os flocos e os filtros não funcionam 
corretamente. 
 
O subsistema Martins Costa, com captação em um afluente do Sacra Família, recalca 
a vazão captada, por meio de uma elevatória, para uma estação de tratamento do tipo 
compacta, marca Filtrágua, que funciona sob pressão e tem capacidade de tratar 
60m3/h, sendo esta responsável pelo abastecimento de outro setor da cidade. 
 
Os subsistemas Martins Costa e Vila Mariana são interligados e em virtude da 
topografia acidentada contam com diversas estações elevatórias (boosters) e 
reservatórios, sendo alguns alimentados diretamente pela rede, funcionando como 
reservatórios de sobras. 
 
A Prefeitura Municipal adquiriu quatro estações compactas, duas de 60 m3/h cada e as 
outras de 20 m3/h. No entanto, atualmente somente se encontra em funcionamento a 
do subsistema Martins Costa. 
 
7.2 Sistema Existente de Esgotamento Sanitário 
 
A cidade de Mendes, desenvolve-se junto aos rio Santana e Sacra Família, este último 
contribuinte do rio Piraí, e este do Paraíba do Sul pela margem direita. Este 
desenvolvimento se dá praticamente ao longo do Sacra Família e na margem direita 
do rio Santana, com exceção apenas de uma parte da cidade que fica compreendida 
entre este curso d’água e a estrada de ferro. 
 
A cidade não dispõe de sistema de esgotamento sanitário, nem sequer de rede 
coletora, sendo o efluente doméstico lançado diretamente nos cursos d’água e nas 
galerias de águas pluviais, quando da existência das mesmas. 
 
O fato dos lançamentos serem feitos sem qualquer tratamento, aumenta em muito a 
possibilidade da disseminação de doenças infecto-contagiosas de origem hídrica.  
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8 MIRACEMA 
 
O sistema público de abastecimento de água da cidade de Miracema é operado e 
mantido pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE, através da 
Superintendência Regional de Miracema - SURMI. 
 
No que diz respeito ao sistema de esgotamento sanitário, a manutenção e operação 
deste, encontra-se sob a responsabilidade da Prefeitura local, através de sua 
Secretaria Municipal de Obras. 
 
8.1 Sistema Existente de Abastecimento de Água 
 
O sistema de abastecimento de água de Miracema foi implantado em 1956 e sofreu 
sua última ampliação e melhoria em 1990, configurando-o com as seguintes unidades 
operacionais: 
 
Captação/Estação Elevatória de Água Bruta 
 
A captação é do tipo direta e é realizada no rio Pomba. É dotada de desarenador e 
proporciona a alimentação do poço de sucção da estação elevatória de água bruta - 
EEAB. 
 
Esta unidade de bombeamento por sua vez, agrupa três conjuntos moto-bombas 
idênticos, cada um com capacidade de recalque de 55 l/s e potência de 100 hp, sendo 
que dois operam em paralelo enquanto um constitui a unidade reserva. 
 
Adutora de Água Bruta 
 
A vazão captada e recalcada à unidade de tratamento, é conduzida a esta através de 
uma linha em FoFo, com 350 mm de diâmetro e 10.180 m de comprimento. 
 
Esta unidade operacional, caracteriza-se por dois trechos com operações distintas: o 
primeiro, a jusante da estação elevatória e com 180 m de comprimento, opera por 
recalque, interligando as unidades de bombeamento a um stand pipe, construído em 
concreto armado; o segundo, interliga o stand pipe a unidade de tratamento principal, 
opera por gravidade e tem 10.000 m de extensão.  
 
Tratamento 
 
É importante mencionar, que o referido sistema apresenta duas unidades de 
tratamento, ambas convencionais, com ciclo completo de tratamento e construídas em 
concreto armado. A principal, projetada por etapas, trata atualmente 85 l/s, e caso seja 
construído o segundo módulo pode vir a tratar 170 l/s. E tem por objetivo a produção 
de água potável para a cidade de Miracema.  
 
A unidade de tratamento secundária, alimentada através de uma sangria  no segundo 
trecho da adutora de água bruta, visa atender as localidades de Campelo e 
Paraoquena, através da produção de 5 l/s, que são distribuídos a essas localidades 
intercaladamente, através de uma elevatória de água tratada. Esta elevatória é 
composta por dois conjuntos moto-bombas, dos quais um é reserva, e apresentam 
capacidade de recalque de 5 l/s e 12,5 cv de potência.  
 



Anexo II 

 27 

Elevatória de Água Tratada/Adutora de Água Tratada 
 
Ao lado da unidade de tratamento existe um tanque de contato do tipo enterrado, 
construído em concreto armado e com capacidade de 150 m3, onde é feita a 
desinfecção e a correção do pH. Este reservatório funciona também como poço de 
sucção para a elevatória de água tratada que agrupa dois conjuntos de recalque 
idênticos, dos quais um é reserva. Cada um, apresenta uma capacidade de 
bombeamento de 80 l/s e está associado a um motor elétrico com 150 cv de potência. 
 
A vazão recalcada pela elevatória retromencionada, é conduzida através de uma 
adutora de água tratada, em FoFo, com diâmetro de 300 mm e 4.000 m de extensão, 
para um reservatório principal com capacidade para 1.000 m3.   
 
Reservatórios 
 
O presente sistema apresenta quatro reservatórios, todos construídos em concreto 
armado. Dois são semi-enterrados, e têm capacidades de 1.000 e 900 m3, e outros 
dois, são do tipo elevado, e estão localizados, respectivamente, nos bairros de Morro 
da Jovem e CEHAB. Ambos apresentam volume útil de 35 m3. 
 
A capacidade total de reservação do sistema, considerando-se o volume do tanque de 
contato, totaliza 2.120 m3. Este valor é compatível com a demanda atual, que é de 
cerca de 2.022 m3. 
 
Distribuição/Booster 
 
O ponto central de distribuição deste sistema faz-se no reservatório de 1.000 m3, de 
onde partem três saídas: 
 
A primeira tem por objetivo suprir a demanda de uma região próxima ao reservatório; 
 
A segunda, uma linha em PVC/PBA com 100 mm de diâmetro, alimenta um booster 
que proporciona o recalque direto à rede de distribuição da Favela do Angú e alimenta 
um reservatório elevado de 35 m3, que é responsável pelo abastecimento do conjunto 
da CEHAB; 
 
A terceira linha em FoFo e com 300 mm de diâmetro, inicialmente interliga os dois 
reservatórios semi-enterrrados de 1.000 e 900 m3, e a partir de então passa a 
alimentar a malha distribuidora da cidade. 
 
O sistema de distribuição, ainda conta com o auxílio de três boosters, todos 
alimentados pela rede: o primeiro objetiva proporcionar o atendimento ao Morro da 
Fazendinha, e dispõe de apenas um conjunto moto-bomba com capacidade de 
recalque, de 5 l/s e 5 hp de potência, que é responsável pelo recalque efetuado 
diretamente na rede de distribuição local; o segundo, agrupa dois conjuntos com 
características diferentes, ou seja, capacidades de 5 e 10 l/s e respectivas potências 
de 15 e 30 hp, este booster tem como finalidade o abastecimento do Morro da Jovem, 
através da alimentação do reservatório elevado de 35 m3, de onde parte a distribuição; 
o terceiro e último, agrupa dois conjuntos moto-bombas idênticos, dos quais um opera 
como unidade reserva, e que apresentam como características a capacidade de 
recalque de 30 m3/h e estão aliados a motores com potência de 15 cv. Tem como 
função a alimentação do reservatório elevado do conjunto habitacional da CEHAB, a 
partir do qual é efetuada a distribuição. 
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A malha de distribuição conta com 38.100 m de rede com diâmetros que variam de 1” 
a 250 mm, e estão assim distribuídos: 
 

Diâmetro Extensão ( m ) Material 
250 mm 1.500 FoFo 
150 mm 4.200 PVC/PBA 
100 mm 5.800 PVC/PBA 
75 mm 7.600 PVC/PBA e Cim. Amianto 
50 mm 16.400 PVC/PBA 

1” 2.600 PVC 
 
Este componente do sistema necessita de reforço, que deverá ser feito através da 
implantação de troncos distribuidores, substituição dos trechos de rede com diâmetros 
inferiores a 50 mm, além da implantação de um sistema de setorização da malha. 
Estas medidas, visam a melhoria da eficiência na distribuição, já que na periferia é 
comum o abastecimento ser irregular e descontínuo. 
 
Ligações Domiciliares 
 
São em número de 5.952, das quais 2.609 são dotadas de hidrômetros. O índice de 
atendimento do sistema é de aproximadamente 90 %. 

 
8.2 Sistema Existente de Esgotamento Sanitário 
 
A cidade de Miracema tem como principal curso d’água o ribeirão Santo Antônio e 
desenvolve-se ao longo do mesmo, ocupando mais densamente a margem direita. 
 
O esgotamento sanitário é feito através de uma malha coletora que beneficia 65 % da 
população urbana e se constitui num sistema orgânico e disciplinado. Para os 
logradouros que não dispõe de rede coletora mas contam com galerias de drenagem, 
estas passam a ter a função múltipla de coleta de águas pluviais e de esgotamento 
sanitário ( caracterizando o sistema como unitário ). E na ausência das redes coletoras 
de esgotos domésticos e das galerias de águas pluviais os cursos d’água passam a 
receber diretamente os efluentes sanitários. No entanto, mesmos nos casos onde os 
efluentes são coletados, estes não recebem qualquer tipo de tratamento antes de 
serem lançados nos corpos receptores. 
 
Assim, os lançamentos “in natura” geram uma série de inconvenientes, como, por 
exemplo, o despreendimento de maus odores, tanto dos corpos receptores como nas 
galerias de águas pluviais, através das caixas de ralo, além de constituírem em 
ameaça séria à saúde pública. 
 
O tratamento dos despejos, possibilita a manutenção dos corpos d’água livres de 
inconvenientes e constitui-se em importante iniciativa no contexto da bacia hidrográfica 
do rio Paraíba do Sul. 
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8 MIRACEMA 
 
O sistema público de abastecimento de água da cidade de Miracema é operado e 
mantido pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE, através da 
Superintendência Regional de Miracema - SURMI. 
 
No que diz respeito ao sistema de esgotamento sanitário, a manutenção e operação 
deste, encontra-se sob a responsabilidade da Prefeitura local, através de sua 
Secretaria Municipal de Obras. 
 
8.1 Sistema Existente de Abastecimento de Água 
 
O sistema de abastecimento de água de Miracema foi implantado em 1956 e sofreu 
sua última ampliação e melhoria em 1990, configurando-o com as seguintes unidades 
operacionais: 
 
Captação/Estação Elevatória de Água Bruta 
 
A captação é do tipo direta e é realizada no rio Pomba. É dotada de desarenador e 
proporciona a alimentação do poço de sucção da estação elevatória de água bruta - 
EEAB. 
 
Esta unidade de bombeamento por sua vez, agrupa três conjuntos moto-bombas 
idênticos, cada um com capacidade de recalque de 55 l/s e potência de 100 hp, sendo 
que dois operam em paralelo enquanto um constitui a unidade reserva. 
 
Adutora de Água Bruta 
 
A vazão captada e recalcada à unidade de tratamento, é conduzida a esta através de 
uma linha em FoFo, com 350 mm de diâmetro e 10.180 m de comprimento. 
 
Esta unidade operacional, caracteriza-se por dois trechos com operações distintas: o 
primeiro, a jusante da estação elevatória e com 180 m de comprimento, opera por 
recalque, interligando as unidades de bombeamento a um stand pipe, construído em 
concreto armado; o segundo, interliga o stand pipe a unidade de tratamento principal, 
opera por gravidade e tem 10.000 m de extensão.  
 
Tratamento 
 
É importante mencionar, que o referido sistema apresenta duas unidades de 
tratamento, ambas convencionais, com ciclo completo de tratamento e construídas em 
concreto armado. A principal, projetada por etapas, trata atualmente 85 l/s, e caso seja 
construído o segundo módulo pode vir a tratar 170 l/s. E tem por objetivo a produção 
de água potável para a cidade de Miracema.  
 
A unidade de tratamento secundária, alimentada através de uma sangria  no segundo 
trecho da adutora de água bruta, visa atender as localidades de Campelo e 
Paraoquena, através da produção de 5 l/s, que são distribuídos a essas localidades 
intercaladamente, através de uma elevatória de água tratada. Esta elevatória é 
composta por dois conjuntos moto-bombas, dos quais um é reserva, e apresentam 
capacidade de recalque de 5 l/s e 12,5 cv de potência.  
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Elevatória de Água Tratada/Adutora de Água Tratada 
 
Ao lado da unidade de tratamento existe um tanque de contato do tipo enterrado, 
construído em concreto armado e com capacidade de 150 m3, onde é feita a 
desinfecção e a correção do pH. Este reservatório funciona também como poço de 
sucção para a elevatória de água tratada que agrupa dois conjuntos de recalque 
idênticos, dos quais um é reserva. Cada um, apresenta uma capacidade de 
bombeamento de 80 l/s e está associado a um motor elétrico com 150 cv de potência. 
 
A vazão recalcada pela elevatória retromencionada, é conduzida através de uma 
adutora de água tratada, em FoFo, com diâmetro de 300 mm e 4.000 m de extensão, 
para um reservatório principal com capacidade para 1.000 m3.   
 
Reservatórios 
 
O presente sistema apresenta quatro reservatórios, todos construídos em concreto 
armado. Dois são semi-enterrados, e têm capacidades de 1.000 e 900 m3, e outros 
dois, são do tipo elevado, e estão localizados, respectivamente, nos bairros de Morro 
da Jovem e CEHAB. Ambos apresentam volume útil de 35 m3. 
 
A capacidade total de reservação do sistema, considerando-se o volume do tanque de 
contato, totaliza 2.120 m3. Este valor é compatível com a demanda atual, que é de 
cerca de 2.022 m3. 
 
Distribuição/Booster 
 
O ponto central de distribuição deste sistema faz-se no reservatório de 1.000 m3, de 
onde partem três saídas: 
 
A primeira tem por objetivo suprir a demanda de uma região próxima ao reservatório; 
 
A segunda, uma linha em PVC/PBA com 100 mm de diâmetro, alimenta um booster 
que proporciona o recalque direto à rede de distribuição da Favela do Angú e alimenta 
um reservatório elevado de 35 m3, que é responsável pelo abastecimento do conjunto 
da CEHAB; 
 
A terceira linha em FoFo e com 300 mm de diâmetro, inicialmente interliga os dois 
reservatórios semi-enterrrados de 1.000 e 900 m3, e a partir de então passa a 
alimentar a malha distribuidora da cidade. 
 
O sistema de distribuição, ainda conta com o auxílio de três boosters, todos 
alimentados pela rede: o primeiro objetiva proporcionar o atendimento ao Morro da 
Fazendinha, e dispõe de apenas um conjunto moto-bomba com capacidade de 
recalque, de 5 l/s e 5 hp de potência, que é responsável pelo recalque efetuado 
diretamente na rede de distribuição local; o segundo, agrupa dois conjuntos com 
características diferentes, ou seja, capacidades de 5 e 10 l/s e respectivas potências 
de 15 e 30 hp, este booster tem como finalidade o abastecimento do Morro da Jovem, 
através da alimentação do reservatório elevado de 35 m3, de onde parte a distribuição; 
o terceiro e último, agrupa dois conjuntos moto-bombas idênticos, dos quais um opera 
como unidade reserva, e que apresentam como características a capacidade de 
recalque de 30 m3/h e estão aliados a motores com potência de 15 cv. Tem como 
função a alimentação do reservatório elevado do conjunto habitacional da CEHAB, a 
partir do qual é efetuada a distribuição. 
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A malha de distribuição conta com 38.100 m de rede com diâmetros que variam de 1” 
a 250 mm, e estão assim distribuídos: 
 

Diâmetro Extensão ( m ) Material 
250 mm 1.500 FoFo 
150 mm 4.200 PVC/PBA 
100 mm 5.800 PVC/PBA 
75 mm 7.600 PVC/PBA e Cim. Amianto 
50 mm 16.400 PVC/PBA 

1” 2.600 PVC 
 
Este componente do sistema necessita de reforço, que deverá ser feito através da 
implantação de troncos distribuidores, substituição dos trechos de rede com diâmetros 
inferiores a 50 mm, além da implantação de um sistema de setorização da malha. 
Estas medidas, visam a melhoria da eficiência na distribuição, já que na periferia é 
comum o abastecimento ser irregular e descontínuo. 
 
Ligações Domiciliares 
 
São em número de 5.952, das quais 2.609 são dotadas de hidrômetros. O índice de 
atendimento do sistema é de aproximadamente 90 %. 

 
8.2 Sistema Existente de Esgotamento Sanitário 
 
A cidade de Miracema tem como principal curso d’água o ribeirão Santo Antônio e 
desenvolve-se ao longo do mesmo, ocupando mais densamente a margem direita. 
 
O esgotamento sanitário é feito através de uma malha coletora que beneficia 65 % da 
população urbana e se constitui num sistema orgânico e disciplinado. Para os 
logradouros que não dispõe de rede coletora mas contam com galerias de drenagem, 
estas passam a ter a função múltipla de coleta de águas pluviais e de esgotamento 
sanitário ( caracterizando o sistema como unitário ). E na ausência das redes coletoras 
de esgotos domésticos e das galerias de águas pluviais os cursos d’água passam a 
receber diretamente os efluentes sanitários. No entanto, mesmos nos casos onde os 
efluentes são coletados, estes não recebem qualquer tipo de tratamento antes de 
serem lançados nos corpos receptores. 
 
Assim, os lançamentos “in natura” geram uma série de inconvenientes, como, por 
exemplo, o despreendimento de maus odores, tanto dos corpos receptores como nas 
galerias de águas pluviais, através das caixas de ralo, além de constituírem em 
ameaça séria à saúde pública. 
 
O tratamento dos despejos, possibilita a manutenção dos corpos d’água livres de 
inconvenientes e constitui-se em importante iniciativa no contexto da bacia hidrográfica 
do rio Paraíba do Sul. 
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9 NOVA FRIBURGO/CONSELHEIRO PAULINO 
 
Os serviços de saneamento do município de Nova Friburgo são operados e mantidos 
pela Autarquia Municipal de Águas e Esgotos - AMAE. No caso específico da sede 
municipal (Nova Friburgo) e do 6º distrito (Conselheiro Paulino), as demandas destas 
localidades, no que tange ao fornecimento de água potável, são supridas por um 
sistema integrado de abastecimento de água, tendo em vista a proximidade e o 
adiantado processo de conurbação sofrido por estas cidades. 
 
9.1 Sistema Existente de Abastecimento de Água 
 
É importante citar que, como ocorre com a maioria dos municípios o suprimento de 
água potável para o Nova Friburgo também carece de um planejamento integrado 
capaz de harmonizar a distribuição, quantitativa e qualitativamente, atendendo as 
condições atuais e futuras. 
 
O sistema de abastecimento de água do 1º e 6º distritos (sede do município de Nova 
Friburgo e Conselheiro Paulino) está interligado basicamente através da rede de 
distribuição, adutoras e reservatórios. E apresenta as seguintes características 
básicas: 
 
Captação 
 
Nova Friburgo dispõe de um bom potencial hídrico e de condições favoráveis para o 
seu aproveitamento. 
 
Em condições normais as descargas de seus rios e córregos não registram grandes 
variações anuais, decorrentes da pluviosidade constante. 
 
Os mananciais utilizados como fonte de água potável não apresentam variações 
acentuadas em suas vazões. Estas condições devem-se ao fato de eficiente 
preservação das áreas verdes, cujos desmatamentos não tem afetado estes tipos de 
mananciais. 
 
Para o suprimento da demanda de Nova Friburgo e Conselheiro Paulino são utilizados 
os seguintes mananciais, com as respectivas vazões captadas: 
 
Caledônia ......................................................... 60 l/s 
Cascatinha ........................................................ 20 l/s  
Debossan ........................................................ 250 l/s 
Rio Grande de Cima ....................................... 230 l/s 
 
Além das captações de superfície, o sistema apresenta captações através de poços 
artesianos, que ao todo contribuem com uma vazão em torno de 25 l/s. 
 
O sistema de Caledônia, após sua  ampliação onde foi duplicada sua capacidade de 
captação, juntamente com a captação do sistema Cascatinha dão aos bairros de 
Olaria, Cônego, Cascatinha e Caledônia um abastecimento independente. 
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Tratamento 
 
No que se refere à água tratada o sistema possui duas estações de tratamento de 
água (ETA), ou seja: ETA-Rio Grande e ETA-Caledônia. Estas instalações são 
responsáveis pelo tratamento de 51 % das águas captadas. 
 
As outras captações de água bruta, Cascatinha e Debossan são submetidas apenas à 
desinfecção, através de cloração. 
 
Distribuição e Reservação 
 
A distribuição de água potável do sistema é plenamente satisfatória. A rede de 
distribuição e respectivas elevatórias exigem cuidados somente nas atividades de 
manutenção e operação. 
 
A reservação, parte do sistema de distribuição, tem uma capacidade total de 
armazenamento da ordem de 2.820 m3, o que corresponde a apenas 6,6 % do 
consumo máximo diário. A seguir apresenta-se a lista dos reservatórios e suas 
respectivas capacidades de acumulação: 
 

DENOMINAÇÃO CAPACIDADE (m3) 
Braunes (curva da Macumba) 150 
Braunes (rua E. Nideck) 150 
Braunes (rua Heringer) 80 
Casa das Crianças 150 
Cascatinha 30 
Catarcione 100 
Don Bosco 760 
Lagoa Seca - 3 reservatórios 100 (cada) 
Manuel Durte (Alto de Olaria) 150 
Parque da Cascata 20 
Parque das Flores 100 
Parque Imperial 100 
Parque São Clemente 80 
Rio Torvo I 70 
Rio Torvo II  20 
Santo André  50 
Suspiro 150 
Tingly 20 
Village I 20 
Village II 20 
Village III 80 
Vino 100 
Xingu (Olaria) 120 
Total 2.820 

 
Na análise do sistema atual de abastecimento de água, todas as captações reunidas 
totalizam uma vazão média diária em torno de 50.544 m3/d, para uma população 
estimada da ordem de 148.370 habitantes para 1997, de acordo com o estudo 
populacional. Assim sendo, constata-se uma situação de superávit de 19 % entre a 
oferta e demanda, no entanto esta situação inverte-se ao ser considerada as perdas 
existentes no sistema.  
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9.2 Sistema Existente de Esgotamento Sanitário 
 
Em Nova Friburgo e Conselheiro Paulino à implantação do sistema de esgotamento 
sanitário não acompanhou e não acompanha a expansão urbana. É plenamente 
justificável dizer-se que sua existência é inexpressível. A atual administração municipal 
com o intuito de solucionar tal situação, contratou uma empresa consultora (Tecnosolo 
S/A) para elaboração de um Plano Diretor de Esgotamento Sanitário que determinasse 
a adoção das medidas corretivas necessárias visando restabelecer estas localidades 
das condições mínimas de salubridade, atualmente afetadas pela ausência desse 
sistema. 
 
Cabe ressaltar, que atualmente o sistema de drenagem urbana (águas pluviais) tem 
influência predominante na qualidade das águas de superfície, principalmente do rio 
Bengala e córrego D’antas, em virtude da interconexão das redes de esgotos e dos 
lançamentos domiciliares efetuados no sistema de micro e meso drenagem. 
Evidentemente, este aspecto será consideravelmente controlado e atenuado com a 
implantação do sistema de esgotamento sanitário que permitirá reduzir a carga 
poluidora transportada e lançada nos cursos d’água. 
 
A rede coletora existente foi implantada desordenadamente e de modo disperso, sem 
qualquer interligação tecnicamente recomendada. Os poucos ramais de coletores de 
esgotos existentes afluem em diversos pontos, direta ou indiretamente, aos corpos 
receptores. 
 
Em algumas áreas existem pequenas redes coletoras, como ocorre nos bairros do 
Centro, Braunes, Sans Souci e Serraville. Mais recentemente nos condomínios 
fechados e hoteis foram implantadas redes coletoras particulares, as quais estão 
conectadas com a malha de drenagem urbana. 
 
A única forma de tratamento existente consiste nas fossas sépticas, as quais não 
atendem a atual demanda. Essas unidades, raramente implantadas, carecem de 
qualidade técnica de projeto, construção, operação e manutenção. Essas 
irregularidades em pouco tempo apresentam inúmeros problemas, eliminando seus 
benefícios e tornando este dispositivo totalmente ineficiente. 
 
Em alguns casos as fossas sépticas são dotadas de unidades complementares 
(sumidouros ou filtros biológico anaeróbio), cujas finalidades são prejudicadas pelo 
mau uso das fossas sépticas, provocando obstruções devido ao excesso de sólidos 
não previamente removidos.  
 
As atuais condições permitem afirmar que, na região não existe qualquer tipo de 
tratamento, agravando substancialmente o grau de poluição das águas de superfície. 
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10 PARAÍBA DO SUL 
 
A cidade de Além Paraíba possui sistema de abastecimento de água operado e 
mantido pela Companhia Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE, através 
da Superintendência Regional de Piraí – SURPI, enquanto o sistema de esgotamento 
sanitário é operado e mantido pela Prefeitura Municipal. 
 
10.1 Sistema Existente de Abastecimento de Água 
 
O sistema de abastecimento de água da sede municipal, denominado Grama, também 
é responsável por suprir a demanda do distrito de Werneck. Para o bairro de Limoeiro 
o sistema de abastecimento é o de Morro Seco. A seguir são apresentadas as 
características de ambos: 
 
• Sistema Grama  
 
Captação 
 
Captação do tipo direta, situada na margem esquerda do rio Paraíba do Sul. 
 
Elevatória de Água Bruta 
 
Elevatória responsável pelo recalque da vazão captada para estação de tratamento, 
composta por 2 conjuntos moto-bombas com capacidades de 65l/s associadas a 
motores com potência de 100hp, cada um e dois conjuntos MB – 150l/s – 250Hp. 
 
Está sendo estudado o aumento da capacidade de recalque desta elevatória para 
200l/s, vazão compatível com a capacidade da unidade de tratamento. 
 
A adutora responsável  pela veiculação da vazão recalcada à Estação de Tratamento, 
é composta por uma  linha em FoFo , com diâmetro de 300mm e 418m de extensão. 
 
Estação de Tratamento  
 
O tratamento é promovido por uma estação convencional, construída em concreto 
armado, de ciclo completo com capacidade para 150l/s. A desinfecção é promovida 
através do uso de cloro gasoso. 
 
Reservação/Alimentação  
 
Depois de tratada a água é direcionada a um reservatório contíguo à ETA, construído 
em concreto armado, semi-enterrado e com 700m3 de volume útil. 
 
A partir deste, é feita a alimentação a rede através de quatro linhas: a primeira em 
FoFo, com 200mm de diâmetro e 800m de extensão atende o Parque Salutares e o 
Bairro Liberdade; a segunda linha, também em F0F0, com diâmetro de 200mm e 
4000m de extensão alimenta durante 12h por dia, um booster com capacidade de 
10l/s que é responsável pelo recalque da água a um reservatório semi-enterrado de 
250m3. A linha de recalque que interliga o booster ao reservatório é em F0F0 e tem 
2km de extensão, e desta é feita uma sangria para o abastecimento da rede do bairro 
de Inema e o Bairro Bela Vista. A terceira linha em FºFº, com 400mm de diâmetro e 
800m de extensão atende vários bairros do centro da cidade. A quarta linha, em FºFº, 
com 200mm de diâmetro, atende os Bairros de Salutaris e Jatobá. 
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A alimentação da rede de distribuição do distrito de Werneck se dá a partir do 
reservatório de 250m3, e dispõe ainda de um booster, alimentado pela rede, com um 
conjunto moto-bomba de 15l/s e potência de 15cv que recalca a água a um 
reservatório de 100m3 responsável pela alimentação da parte alta de Werneck, e dos 
bairros de Alto Glória e Alvorada. 
 
Rede de Distribuição   
 
A rede de distribuição é composta por tubulações com diâmetros de 50 a 200mm, 
totalizando 138.500m, assim distribuídos: 
 

Diâmetro (mm) Extensão (m) Material 
50 60.000 PVC/FG/F0F0 
75 40.000 PVC/F0F0 

100 20.000 PVC/ F0F0//DEF0F0 
150 10.000 PVC/ F0F0//DEF0F0 
200 8.000 F0F0//DEF0F0 
250 500 FºFº 

 
• Sistema Morro Seco 
 
Captação 
 
Nos mananciais de superfície, córrego Morro Seco e Pica-Pau, através de barragens 
de nível que garantem a submergência das tomadas d’ água. 
 
Adutora de Água Bruta 
 
A partir das tomadas d’ água as vazões captadas seguem por gravidade à estação de 
tratamento, através de duas linhas em F0F0, com diâmetros de 100 e 125mm e 
apresentando 1.407m de extensão. 
 
Tratamento 
 
O tratamento é feito através de uma estação convencional (ETA Morro Seco) com 
capacidade de 10l/s e desinfecção através de hipoclorito de sódio. 
 
Reservação/Distribuição  
 
Depois do tratamento a água é encaminhada a um reservatório semi-enterrado de 
200m3 de volume útil, a partir do qual é feita a distribuição. 
 
Cabe ressaltar, que os dois sistemas Grama e Morro Seco se interligam através da 
rede de distribuição. 
 
Ligações Domiciliares 
 
O índice de micromedição é de 90%, ou seja, quase todas as ligações domiciliares 
existentes são dotadas de hidrômetros. 
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10.2 Sistema Existente de Esgotamento Sanitário 
 
A sede do município de Paraíba do Sul desenvolve-se às margens do rio de mesmo 
nome, aproximadamente 15 km a montante da cidade de Três Rios. 
 
Com exceção dos loteamentos Salutaris e Bela Vista que contam com rede coletora 
de esgotos (sistema separador absoluto), os demais logradouros não dispõem deste 
sistema de coleta e veiculação, sendo os efluentes domésticos lançados nos cursos 
d’água ou galerias de drenagem (sistema unitário), quando da existência das mesmas. 
 
Logo, os lançamentos dos esgotos coletados ou não, são efetuados “in natura” 
diretamente no rio Paraíba ou em seus contribuintes que cortam a cidade. Além de 
representarem carga poluidora contribuem bastante para a disseminação de doenças 
de veiculação hídrica.  
 
Cabe ressaltar, que cuidados especiais devem ser tomados em virtude da pequena 
distância que separa esta sede municipal da de Três Rios, e ser o rio Paraíba do Sul o 
principal manancial abastecedor destas cidades. 
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11 PETRÓPOLIS/CASCATINHA 
 
Tanto o sistema de abastecimento de água quanto o de esgotamento sanitário são 
operados e mantidos pela Companhia de Águas e Esgotos do Município de Petrópolis 
- CAEMPE. 
 
11.1 Sistema Existente de Abastecimento de Água 
 
Os sistemas de abastecimento de água do 1º e 2º distritos (sede do município de 
Petrópolis e Cascatinha) estão interligados através da rede de distribuição, adutoras e 
reservatórios. Os sistemas responsáveis por suprir esta demanda são Caxambu 
Grande, Caxambu Pequeno, Várzea Grande e Lagoinha que serão descritos a seguir: 
 
• Sistema Caxambu Grande 
 
Captação 
 
Feita em manancial de superfície (rio Itamarati), afluente do rio Piabanha, com vazões 
máxima e mínima da ordem 470 e 83 l/s respectivamente, de acordo com medições 
realizadas pelo escritório do eng.º Saturnino de Brito. Possui uma barragem em 
concreto armado com 28 m de extensão e 1,45 m de altura com objetivo de 
regularização de nível, garantindo desta forma a submergência necessária à tomada 
d’água. 
 
Adução 
 
A adução é feita por gravidade, desenvolvendo-se em terreno bastante acidentado e 
caracteriza-se por apresentar cinco trechos distintos: 
 
O primeiro trecho, entre a tomada d’água e 1ª caixa de passagem, constitui-se por três 
tubulações, em FºFº, com 1.600 m de extensão, e diâmetros de 150, 200 e 300 mm. 
As tubulações apresentam várias interligações entre si ao longo do percurso. A 
primeira caixa de passagem, em concreto armado, apresenta as dimensões de 4,50 x 
6,50 x 3,50 m de altura. 
 
O segundo trecho, entre a 1ª e 2ª caixas de passagem, constitui-se por uma tubulação 
de 300 mm, originária desde a captação e uma outra linha de 350 mm, que interliga as 
estas duas caixas, ambas em FºFº, com extensão de 1.350 m, neste trecho. 
 
A interligação entre as 2ª e 3ª caixas de passagem (terceiro trecho) é feita por um 
aqueduto, em concreto armado, de 0,50 x 0,40 m e por um túnel de 1,20 x 1,70 m, 
ambos de seção retangular e este último com 41 m de extensão. 
 
A tubulação de interligação entre a 3ª e 4ª caixas (quarto trecho), é feita por uma linha 
de 400 mm, em FºFº e com 230 m de comprimento. 
 
O quinto e último trecho, entre a 4ª e 5ª caixas de passagem, constitui-se por dois 
túneis de seção retangular de 1,20 x 1,70 m e um aqueduto com a mesma forma de 
seção, de 0,50 x 0,40 m, em concreto armado. 
 
Caixa de Areia 
 
A jusante da captação, existe uma caixa de areia, que tem como objetivo a retirada 
dos materiais finos presentes na vazão aduzida. 
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Tratamento 
 
O tratamento caracteriza-se por uma desinfecção, através de cloro, e é feita 
atualmente em duas etapas diferentes: 
 
A primeira junto à captação, utilizando cloro gasoso. A outra etapa de cloração, é feita 
em dois pontos distintos: um localizado no reservatório Quitandinha e outro no 
reservatório Montevidéu, estando o clorador deste último desativado. 
 
Reservação 
 
Este sistema apresenta três reservatórios, o Montevidéu, o Quitandinha e o 
Valparaíso. 
 
O reservatório Montevidéu, construído em 1893 pelo Banco Construtor do Brasil, é do 
tipo semi-enterrado, em concreto armado, com duas câmaras idênticas e interligadas 
por uma comporta de fundo de acionamento manual. O volume total das duas 
câmaras é de 4.712 m3 (2 x 2.356 m3) estando o NA máximo na cota 893,50 m. 
 
Este reservatório é alimentado por três linhas, a saber: a primeira, em FoFo, com 200 
mm de diâmetro, e que parte diretamente da 5ª caixa de passagem; a segunda, 
também em FoFo, com diâmetro de 250 mm, parte de uma derivação da linha de 300 
mm responsável pela alimentação do reservatório Quitandinha; a última, uma 
tubulação em cimento amianto, com diâmetro de 300 mm originária do sistema de 
Caxambu Pequeno. As três linhas unem-se, formando um barrilete que é o 
responsável pela alimentação de ambas as células do reservatório. 
 
O reservatório Quitandinha, localizado no morro de mesmo nome, próximo ao hotel, é 
do tipo apoiado, feito em concreto armado, com duas câmaras idênticas não 
interligadas entre si. Apresenta um volume total de 1.000 m3 (2 x 500 m3), com NA 
máx. na cota 960 m. 
 
É alimentado por uma linha que parte da 5ª caixa de passagem, com 300 mm de 
diâmetro, em FoFo, e que próximo ao reservatório, interliga-se a um barrilete 
responsável pela alimentação de ambas as células.  
 
Desta linha que é feita a sangria, de 250 mm, que tem por objetivo o reforço na 
alimentação do reservatório Montividéu, conforme mencionado anteriormente. 
 
O reservatório Valparaíso outrora alimentado por uma  tubulação de 250 mm, em FoFo, 
que deriva da linha de 300 mm descrita acima, encontra-se atualmente tamponada, 
sendo o mesmo abastecido pelo sistema Vargem Grande. 
 
Distribuição 
 
A área de influência do reservatório Montevidéu é composta basicamente pelo Centro 
de Petrópolis e arredores. 
 
O bairro do Quitandinha e suas vizinhanças são alimentadas pelo reservatório de 
mesmo nome. 
 
Existe também uma parte alta da cidade que é abastecida diretamente a partir de uma 
linha em aço carbono, com 100 mm de diâmetro, originária da 5ª caixa de passagem. 
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• Sistema Caxambu Pequeno 
 
Captação 
 
Feita em manancial de superfície (rio Caxambu Pequeno), afluente do rio Itamarati, 
com vazões máxima e mínima da ordem 180 e 10 l/s respectivamente, de acordo com 
medições realizadas pelo escritório do eng.º Saturnino de Brito. Possui uma barragem 
em concreto armado com coroamento na cota 918 m apresentando 10 m de extensão 
e 1,50 m de altura. É provida de vertedor retangular com 1 m de largura por 0,40 m de 
altura possibilitando medições de vazões da ordem de até 460 l/s. Esta barragem 
objetiva a regularização de nível, garantindo desta forma a submergência necessária à 
tomada d’água. 
 
Adução/Alimentação/Distribuição 
 
Caracteriza-se por uma linha de 300 mm de diâmetro com aproximadamente 6,5 km 
de extensão, sendo os primeiros 30 m em FoFo e o restante em cimento amianto. 
Desenvolve-se em terreno bastante acidentado, inclusive atravessando um túnel no 
bairro da Floresta e antes de atingir o reservatório de Montevidéu sofre várias sangrias 
abastecendo em marcha diversos bairros com Quissamã, Floresta e Itamarati. 
 
Este sistema também é responsável pelo reforço do sistema de Caxambu Grande, 
para onde a adutora é encaminhada, indo até o barrilete de entrada do reservatório 
Montevidéu. 
 
• Sistema Vargem Grande  
 
Captação 
 
Este sistema utiliza-se de dois mananciais de superfície, os rios Quilombo da 
Esquerda e Quilombo da Direita. O rio Quilombo da Esquerda, no local da captação, 
proporciona vazões de 160 e 62 l/s, média e mínima respectivamente, de acordo com 
observações diárias realizadas entre 1968 e 1978. Já o rio Quilombo da Direita 
proporciona descargas da ordem de 90 e 39 l/s como mínima. 
 
A captação no rio Quilombo da Esquerda é composta por uma barragem de nível, em 
concreto com 3 m de altura e 22 m de comprimento, tendo seu coroamento na cota 
1.096 m. É provida de um vertedor retangular com 2 m de largura por 0,50 m de altura 
sendo capaz de medir vazões de até 1.300 l/s. 
 
A captação do rio Quilombo da Direita é dotada por uma barragem de  nível, em 
concreto armado, que apresenta 3 m de altura e 10 m de comprimento. É provida de 
um vertedor retangular com 4 m de largura por 1 m de altura proporcionando medições 
de vazões da ordem de até 7.000 l/s. 
 
Adução 
 
A adução de Quilombo da Esquerda é composta por duas tubulações que originam-se 
na barragem: a 1ª, em FoFo, com diâmetro de 100 mm, abastece residências 
localizadas próximas a mesma; a 2ª tem como função suprir o reservatório da Mosela, 
localizado no bairro de mesmo nome, apresenta seu trecho inicial (50 m) em FoFo e o 
restante em cimento amianto, com 300 mm de diâmetro. Aduz por gravidade e possui 
9.088 m de extensão.  
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Devido ao perfil da mesma, bastante acidentado, verifica-se ao longo da linha zonas 
de pressões variadas, razão pela qual foi construída por tubos de classes diversas. Ao 
longo de seu percurso, possui 9 travessias, 1 caixa de quebra pressão, um túnel, 25 
ventosas e 8 registros de descarga. O túnel tem como finalidade a travessia da 
Estrada do Contorno, localizada entre os kms 49 e 50 dessa rodovia, é em concreto 
com seção retangular de 1,20 x 1,80 m, ficando 1 m abaixo do greide da estrada em 
questão e com 42 m de comprimento. 
 
Recentemente a CAEMPE executou o assentamento de uma tubulação de 800 m de 
extensão, em FoFo com 300 mm de diâmetro, na localidade de “Alto da Derrubada” 
com intuito de rebaixar o perfil da tubulação, evitando zonas de pressões efetivas 
negativas e abolir a interceptação da adutora na caixa de quebra pressão. A 
interligação dessa tubulação com a linha existente ainda não foi concluída. 
 
A adução de Quilombo da Direita possui 1.760 m de extensão, em cimento amianto, 
com 300 mm de diâmetro e interliga a barragem à adutora de 300 mm proveniente da 
captação de Quilombo da Esquerda. 
 
Atualmente a captação de Quilombo da Direita encontra-se desativada, em virtude da 
ocupação que está ocorrendo na bacia, a montante da mesma, tornando a água 
imprópria para o consumo. 
 
Tratamento 
 
O tratamento das águas do Sistema Vargem Grande resume-se a desinfecção através 
de cloro gasoso aplicado nos reservatórios Mosela e Valparaíso. Os cloradores são da 
marca Fisher, tipo 70c 3010, com capacidade máxima de 50 kg/d. O consumo mensal 
de cloro do sistema é da ordem de 500 kg. 
 
Reservação/Alimentação/Distribuição 
 
O reservatório da Mosela, localiza-se no Alto da Mosela, à margem esquerda da 
estrada que passa pela Fazenda Inglesa. É do tipo elevado, metálico e tem a forma 
cilíndrica com 15 m de diâmetro. Sua capacidade útil é de 2.000 m3. É alimentado 
através da linha de 300 mm proveniente das tomadas d’água. 
 
Em face de seu precário estado de conservação, este reservatório encontra-se 
atualmente fora de operação. Sendo a alimentação à rede de distribuição feita 
diretamente por um by-pass. 
 
Sua área de abrangência corresponde aos bairros de Quarteirão Inghelhein, Mosela, 
Piabinha, Bingen, Duchas, Quarteirão Brasileiro e parte do Centro. 
 
O reservatório de Valparaíso é do tipo semi-enterrado, construído em concreto 
armado, com duas câmaras idênticas e apresenta um volume útil de 4.000 m3 (2 x 
2.000 m3). É alimentado a partir de uma subadutora de 300 mm, que deriva da linha 
principal que alimenta o reservatório Mosela. Sua área de influência restringi-se ao 
bairro Valparaíso. 
 
O reservatório Castriotto é abastecido por uma sangria de 100 mm na subadutora que 
alimenta o reservatório Valparaíso. É do tipo semi-enterrado, construído em concreto 
armado, com 180 m3 de volume, e responsável pelo abastecimento do bairro 
Castriotto. 
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• Sistema Lagoinhas  
 
Captação 
 
Este sistema utiliza-se do manancial de superfície denominado Alto da Serra, com 
vazões médias da ordem de 10 e 5 l/s, tem sua nascente localizada na Serra dos 
Órgãos, em sua vertente norte próxima a Petrópolis. A captação consiste numa 
barragem de concreto armado, com 20 m de extensão e 1 m de altura, cota de 
coroamento na cota 1.220 m. 
 
Adução/Distribuição/Tratamento 
 
Da barragem partem duas tubulações em FoFo, com 75 mm de diâmetro, que 
encaminha as águas a uma caixa piezométrica de 4,0 x 4,0 m, de seção transversal, e 
altura de 2,80 m que serve de desarenador. Esta caixa está ligada ao reservatório do 
loteamento São Jorge através de tubulação de PVC rígido com diâmetro nominal de 
160 mm. Após o reservatório a adutora possui DN 180 e também o mesmo material. 
 
O tratamento do sistema Lagoinha limita-se à desinfecção feita com cloro gasoso e 
dosado através de um clorador Fisher, tipo 70 C 3010, com capacidade máxima de 50 
kg/dia. 
 
Rede de Distribuição 
 
Da rede de distribuição de Petrópolis pouco pode-se dizer. As informações obtidas 
revelam que a implantação da mesma foi feita sem o devido registro ou cadastramento 
necessário. Somente as linhas mais recentes, em PVC, foram devidamente 
cadastradas. 
 
Atualmente a CAEMPE está remanejando a rede do Centro Histórico de acordo com 
projeto datado de 1992. 
 
O índice de micromedição é da ordem de 40%. 

 
11.2 Sistema Existente de  Esgotamento Sanitário 
 
O município de Petrópolis não possui, em quase sua totalidade, sistema de coleta de 
esgotos sanitários, com exceção dos bairros Roseiral, Morro da Cocada, Vila Felipe e 
Lopes de Castro que foram contemplados com investimentos do Programa Social de 
Ação em Saneamento - PROSEGE e atualmente dispõem de sistemas isolados. Nas 
demais localidades as redes existentes são de pequena extensão e foram executadas 
por moradores, com a finalidade de transportar os esgotos produzidos nas suas casas 
e lançá-los, “in natura”, nas redes de drenagem pluviais ou em córregos próximos. 
Algumas residências ainda possuem fossas que suavizam este tipo de lançamento. 
Este tipo de esgotamento dos despejos domésticos vem causando grande transtorno 
para o município com a poluição dos rios que cortam a cidade, devido à grande 
quantidade de material neles lançados, deixando-os impróprios para utilização.  
 
Sabemos que autodepuração de um curso d’água só esta completa a alguns 
quilômetros do local do lançamento, que exige uma boa oxigenação de suas águas e 
depende da relação entre os volumes de lançamento de esgotos e do curso d’água. 
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Deste modo podemos concluir que os principais rios que cortam a cidade de Petrópolis 
não possuem padrões de potabilidade que permitam o seu aproveitamento 
economicamente em sistemas de abastecimento de água, irrigação ou lazer. 
 
Quanto aos demais mananciais, devido à esparsa ocupação de suas margens a 
montante dos sistemas de captação existentes, ainda podem ser aproveitados desde 
que seja feito tratamento e preservadas as áreas ainda não ocupadas. 
 
O sistema de drenagem existente é datado da época do império, restringindo-se a 
canalização dos córregos que cortam a cidade. Em virtude das chuvas que ocorreram 
no estado do Rio de Janeiro em 1966 e notadamente em 1988, a Prefeitura de 
Petrópolis vem executando galerias nos locais mais críticos da cidade. A topografia do 
município facilita em muito a drenagem superficial pelas ruas, possibilitando a coleta 
em pontos próximos a córregos. 
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12 RESENDE/AGULHAS NEGRAS 
 
Os sistemas de abastecimento de água e coleta de esgotamento sanitário são 
operados e mantidos pela Empresa de Saneamento Ambiental do Município de 
Resende - ESAMUR. 
 
12.1 Sistema Existente de Abastecimento de Água 
 
O atual sistema de abastecimento de água de Resende e Agulhas Negras está 
subdividido em cinco subsistemas. Estes sistemas são delimitados por zonas de 
atendimento das respectivas estações de tratamento de água (ETAs), sendo que os 
três primeiros operam interligados pelos anéis de distribuição, são eles: 
  
• Sistema Nova Liberdade; 
• Sistema Alegria; 
• Sistema 31 de Março; 
• Sistema Fazenda da Barra; 
• Sistema Toyota (em construção). 
 
Estes sistemas apresentam as seguintes características: 
 
Captação  
 
Em mananciais de superfície, que são o rio Paraíba do Sul, rio Cruz das Almas e o rio 
Pirapitinga, totalizando uma vazão total captada da ordem de 355 l/s. 
 
Estações Elevatórias de Água Bruta  
 
Das captações às estações de tratamento o recalque é feito por meio de conjuntos 
moto-bombas de capacidades e potências variadas, quais sejam: 
 

EEAB MANANCIAL 
Alegria Rio Paraíba do Sul 

N. Liberdade Rio Paraíba do Sul 
31 de Março Rio Cruz das Almas 

Fazenda da Barra Rio Pirapitinga 
 
A captação do sistema Toyota será no rio Paraíba do Sul. 
 
Adutora de Água Bruta  
 
As adutoras que conduzem água bruta dos mananciais às estações de tratamento, 
apresentam as seguintes características: 
 

ETA DIÂMETRO EXTENSÃO MATERIAL 
N. Liberdade 300 mm 1.600 m C. amianto 

Alegria 200 mm 180 m F0F0 
31 de Março 200 mm 380 m F0F0 

Fazenda da Barra 150 mm - - 
 
Tratamento  
 
Atualmente efetuado através de quatro estações, todas do tipo convencional, com 
capacidade total de 355 l/s, assim distribuídos:  
 
 

ETA CAPACIDADE TIPO 
N. Liberdade 180 1/s Convencional 

Alegria 83 1/s Convencional 
31 de Março 78 1/s Convencional 

Fazenda da Barra 14 1/s Convencional 
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Com a entrada em operação da ETA Toyota, o sistema de Resende contará com um 
incremento de 50 l/s. 
 
Estações Elevatórias de Água Tratada  
 
O sistema dispõe de um total de 13 unidades de recalque com capacidades que 
variam de 15 m3/h a 130 m3/h e motores com potências de 7,5 cv a 50 cv. A seguir é 
apresentada a relação das unidades de recalque e suas respectivas zonas de 
influência: 
 

EEAT BAIRRO 
Alegria 
Av. Perimetral 

Cidade Alegria 

 
 
Alegria 

Santa Isabel 
Vila Huda 
Elite 
Itapuca 
Baixada da Itapuca 
Vila Alegria 
Morada de Felicidade 

 
 
Itapuca 

Nova Alegria 
Jardim Primavera 
Toyota 
Jardim Alegria 
J.B. Rio 
J. Vila Isabel 

 
 
 
Nova Liberdade 

Parque Jalisco 
Manejo 
Nova Liberdade 
Liberdade 
Vila Julieta 
Vila Santa Cecília 
Campos Elíseo 
Alambari 
Cabral (parte) 
Paraíso (parte) 

 
Vila Adelaide 

Vila Central 
Jardim Brasília 
Vila Moderna 

Alto dos Passos Alto dos Passos 
Eucaliptal 
Jardim Brasília II 
Parque Ipiranga 
Santo Amaro 

31 de Março Morro do Batista 
Vicentina 

Cruz da Almas Novo Surubi 
Vila Verde 

Macuco Cabral (parte) 
Paraíso Paraíso (parte) 
 
 
 
Fazenda da Barra 

Campo Belo 
N. S. de Fátima I e II 
Parque Embaixador 
Isaac Politi 
Granja Minas Gerais 
Vila Maria Cândida 
Morada da Barra 

 
Reservação 
 
O volume atual de reservação do sistema  é de 3.844 m3, abaixo do valor necessário 
que seria da ordem de 7.200 m3, este valor correspondente a 1/3 do consumo máximo 
diário. 



Anexo II 

 43 

 
Rede de Distribuição 
 
Com extensão total da ordem de 49.410 m, e diâmetros variando de 50 a 300 mm, 
sendo as tubulações assim distribuídas: 
 

EXTENSÃO ( m ) MATERIAL 
22.605 F0F0 
6.950 Cimento amianto 

18.905 PVC/PBA 
950 PVC/DEF0F0 

 
Ligações domiciliares 
 
Totalizando 28.304 ligações das quais 47% são medidas. 
 
12.2 Sistema Existente de Esgotamento Sanitário 
 
A cidade de Resende desenvolve-se às margens do rio Paraíba do Sul. Na margem 
direita está situado o 1º Distrito (sede do município) composto pelos bairros mais 
antigos. O 2º Distrito (Agulhas Negras) está situado na margem esquerda do rio, nas 
proximidades da Academia Militar. 
 
O sistema de esgotamento sanitário implantado atende praticamente toda zona urbana 
que é servida por rede coletora e conta hoje com aproximadamente 21.000 ligações 
domiciliares.  
 
Embora contando com três unidades de tratamento de esgotos, ETE Alegria, ETE 
Isaac Politi e ETE Surubi, pode-se considerar que a cidade não dispõe de tratamento 
de seus efluentes domésticos, em virtude dos seguintes problemas apresentados por 
estas unidades operacionais: 
 
ETE Alegria, atualmente encontra-se desativada por problemas estruturais, foi 
projetada para atender a região da Cidade Alegria/Itapuca; 
 
ETE Isaac Politi, ainda não concluída, capacidade de 2,0 l/s; e 
 
ETE Surubi Novo, opera abaixo da eficiência esperada por problemas de concepção, 
capacidade de tratamento de 2,37 l/s.  
 
Desta forma, os esgotos coletados são lançados, praticamente sem qualquer tipo de 
tratamento, em diversos pontos, diretamente no rio Paraíba do Sul ou em seus 
afluentes que atravessam a cidade. 
 
Logo, hoje todos os lançamentos individuais ou através das redes coletoras são 
efetuados, “in natura” causando grande preocupação às autoridades sanitárias do 
município, em virtude da possibilidade de disseminação de doenças de veiculação 
hídrica. 
 
Por tais razões a ESAMUR já dispõe de um projeto básico que contempla a 
implantação de interceptores de esgoto sanitário e de unidades tratamento, que uma 
vez viabilizados, sanariam definitivamente tais problemas, além de contribuir para 
redução da poluição lançada no rio Paraíba do Sul. 
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13 SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 
 
A demanda da sede municipal de Santo Antônio de Pádua, no que concerne ao 
abastecimento de água, é suprida por um sistema operado e mantido pela Companhia 
Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE, através da Superintendência Regional de 
Miracema - SURMI, que têm um núcleo operacional na referida localidade.  
 
Quanto ao sistema de esgotamento sanitário, este está sob a responsabilidade da 
respectiva Secretaria Municipal de Obras. 
 
13.1 Sistema Existente de Abastecimento de Água 
 
O sistema de abastecimento de água de Santo Antônio de Pádua foi implantado em 
1956 e teve sua última ampliação e melhoria ocorrida em 1986, que lhe conferiu a 
seguinte configuração: 
 
Captação/Estação Elevatória de Água Bruta 
 
A captação do tipo direta e realizada no rio Pomba. É dotada de desarenador, e 
proporciona a alimentação do poço de sucção da  EEAB. 
 
Esta unidade de bombeamento, é provida de três conjuntos moto-bombas idênticos, 
cada um com capacidade de recalque de 38 l/s e potência de 62,5 cv, os três 
funcionam em paralelo e não dispõem de unidade reserva. 
 
Adutora de Água Bruta 
 
A vazão captada e recalcada à unidade de tratamento, é conduzida a esta através de 
uma linha em FoFo, com 250 mm de diâmetro e 300 m de comprimento. 
 
Tratamento 
 
O tratamento é efetuado a partir de uma estação do tipo convencional, com ciclo 
completo de tratamento e com capacidade para 120 l/s. 
 
Contíguo e a jusante desta unidade, existe um tanque de contato, em concreto 
armado, com capacidade de 50 m3, onde é feita a desinfecção, através da adição de 
cloro gasoso, e a correção do pH, através da utilização de cal. 
 
Duas elevatórias utilizam este tanque de contato como poço de sucção: uma é dotada 
de dois conjuntos moto-bombas, sendo um reserva, com capacidade de recalque de 4 
l/s e motores com potência de 5 hp. Estes conjuntos proporcionam a alimentação de 
um reservatório elevado, em concreto armado, com capacidade de 100 m3 que é 
responsável pela lavagem dos filtros; a outra elevatória, é dotada de apenas um 
conjunto de recalque com capacidade de 5 l/s e motor com potência de 7,5 cv, que é 
responsável pela alimentação direta da rede de distribuição do Morro da Caixa D’água.  
 
Alimentação 
 
A partir do tanque de contato parte uma linha em FoFo, com 350 mm de diâmetro que é 
responsável pela alimentação à rede de distribuição. Desta linha também parte uma 
sangria que visa alimentar dois reservatórios idênticos, com formato circular, 
capacidade de 400 m3 cada um, do tipo enterrado, construídos em concreto armado e 
localizados ao lado da ETA antiga, que atualmente encontra-se desativada. No 
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entanto, estas unidades de armazenagem encontram-se desativadas também, em 
virtude da baixa cota de implantação das mesmas. 
 
Encontra-se em fase de execução uma segunda derivação desta linha principal, que 
será em FoFo, com 200 mm de diâmetro e terá 300 m de extensão. Partirá da margem 
esquerda e transporá o rio Pomba, através da ponte 15 de Novembro, interligando-se 
a linha de 100 mm de diâmetro, que é responsável pela alimentação dos bairros 
Dezessete, CEHAB e Cidade Nova. 
 
Boosters 
 
Em face do crescimento urbano, e com a finalidade de atender as regiões com cotas 
mais elevadas, o sistema conta com cinco boosters que proporcionam a pressurização 
da rede, possibilitando o atendimento das mesmas, são eles: 
 
O primeiro booster, conta com apenas um conjunto moto-bomba, com capacidade de 
recalque de 5 l/s e motor com potência de 5 cv, que alimenta um reservatório semi-
enterrado, construído em concreto armado e com capacidade de 35 m3, a partir do 
qual é feita a distribuição para a rede do bairro Pereira;  
 
O segundo booster, equipado com apenas um conjunto moto-bomba com capacidade 
de recalque de 7 l/s, que está  associado a um motor de 5 hp, e recalca a água 
diretamente à rede de distribuição, proporcionando o abastecimento dos bairros 
Glória, Afra e Arraialzinho; 
 
O terceiro booster, composto por um conjunto moto-bomba com capacidade de 
recalque de 7 l/s está associado a um motor de 10 hp, é responsável pela alimentação 
de um reservatório enterrado, construído em concreto armado e com capacidade de 
50 m3, a partir do qual é feita a distribuição para o bairro Gabri; 
 
O quarto booster, conta com apenas um equipamento de recalque com capacidade de 
10 l/s, que está associado a um motor elétrico com potência de 15 hp. Este conjunto é 
responsável pela pressurização e alimentação dos bairros Dezessete e Cidade Nova, 
que é feito através de uma linha em PVC/PBA com 100 mm de diâmetro; 
 
O quinto e último booster, que é alimentado pela rede retromencionada, dispõe de um 
conjunto moto-bomba com capacidade de recalque de 7 l/s e potência de 10 hp que é 
responsável, diretamente, pela alimentação à rede do bairro CEHAB. Este bairro 
também conta com um reservatório de ponta de rede, do tipo semi-enterrado, 
construído em concreto armado e com capacidade útil para armazenar 50 m3.  
 
Reservação  
 
Tendo em vista a desativação dos dois reservatórios de 400 m3, o sistema atualmente 
dispõe de somente 185 m3 de reservação. Este valor corresponde apenas a 9 % da 
demanda atual que é da ordem de 2.000 m3. 
 
Rede de Distribuição  
 
A malha de distribuição do sistema de abastecimento de Santo Antônio de Pádua é 
composta por 55.800 m de tubos, discriminados da seguinte forma: 
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Diâmetro Extensão ( m ) Material 
175 mm 1.600 FoFo 
150 mm 4.300 PVC/PBA 
100 mm 7.900 PVC/PBA 
75 mm 7.200 PVC/PBA 
50 mm 28.000 PVC/PBA 

1” 6.800 PVC 
 
Este componente do sistema, necessita de reforço através da implantação de troncos 
distribuidores, substituição dos trechos de rede com diâmetros inferiores a 50 mm, 
além da implantação de um sistema de setorização da malha que visa a melhoria da 
eficiência na distribuição. 
 
Ligações Domiciliares 
 
São em número de 6.117, das quais 2.988 são dotadas de hidrômetros. O índice de 
atendimento do sistema é de aproximadamente 90 %. No entanto, cabe mencionar, 
que em face dos problemas na distribuição, em muitos locais o abastecimento faz-se 
de forma intermitente e irregular. 
 
13.2 Sistema Existente de Esgotamento Sanitário 
 
A cidade de Santo Antônio de Pádua desenvolve-se ao longo das margens do rio 
Pomba, afluente do rio Paraíba do Sul pela margem esquerda, e ao longo dos vales de 
diversos córregos contribuintes do Pomba. 
 
Atualmente esta localidade apresenta um grau de ocupação levemente superior na 
margem direita em relação a margem esquerda, onde encontra-se o Centro da cidade. 
Santo Antônio de Pádua, possui um sistema coletor de esgotamento sanitário do tipo 
separador absoluto, que atende a cerca de 60 % dos domicílios urbanos, para os 
demais, os lançamentos domésticos são efetuados nas galerias de águas pluviais, 
quando da existência das mesmas, ou diretamente nos cursos d’água que cortam a 
cidade, quando da proximidade dos domicílios com os mesmos.  
 
Assim, o destino final dos efluentes sanitários, coletados ou não, é feito nos cursos 
d’água da região sem qualquer tipo de tratamento prévio. Estes lançamentos 
indiscriminados, dos esgotos na forma “in natura” nos corpos receptores, podem 
causar vários inconvenientes, desde o aspecto e odor desagradáveis até a 
disseminação de doenças infecto-contagiosas de veiculação hídrica. 
 
Evidentemente, este aspecto será consideravelmente controlado e atenuado com a 
implantação de um sistema de esgotamento sanitário que vise não só a coleta, mais 
sim coletar, tratar e dispô-lo corretamente, permitindo assim reduzir, substancialmente, 
a carga poluidora transportada e lançada no rio. 
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14 SÃO FIDÉLIS/IPUCA 
 
O sistema público de abastecimento de água da cidade de São Fidélis é operado e 
mantido pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE, através da 
Superintendência Regional de Campos - SURCA, que mantém um núcleo operacional 
na cidade. 
 
No tocante ao sistema de esgotamento sanitário, este encontra-se sob a 
responsabilidade da Prefeitura local, através da respectiva Secretaria Municipal de 
Obras. 
 
14.1 Sistema Existente de Abastecimento de Água 
 
O sistema de abastecimento de água de São Fidélis está sofrendo ampliações e 
melhorias, obras estas financiadas pela Caixa Econômica Federal, que visam adequar 
o sistema a demanda prevista, relativa a um horizonte de projeto de 10 anos, não só 
de São Fidélis como também do distrito de Ipuca, tornando-o assim um sistema 
integrado e que apresentará ao final das obras as seguintes características: 
 
Captação 
Captação do tipo direta, realizada em um manancial de superfície, o rio Paraíba do 
Sul, através de duas linhas em FoFo, dotadas de crivos, com 500 mm de diâmetro e 42 
m de extensão, que conduzirão as águas captadas até o poço úmido da elevatória de 
água bruta.  
 
Esta unidade deverá substituir integralmente a captação atual. 
 
Estação Elevatória de Água Bruta 
 
Do poço úmido da EEAB, a água será recalcada à unidade tratamento, através de um 
equipamento moto-bomba com capacidade de bombeamento de 100 l/s e potência de 
100 cv. A estação elevatória contará com dois conjuntos de recalque de iguais 
características, dos quais um será reserva. 
 
Esta unidade operacional, que encontra-se em início de execução, ficará situada ao 
lado da atual unidade operacional de bombeamento, que dispõe de dois conjuntos 
moto-bombas idênticos, dos quais um é reserva, e que tem capacidade unitária de 
recalque de 70 l/s e potência da ordem de 50 cv. 
 
Adutora de Água Bruta 
 
A vazão recalcada à estação de tratamento será veiculada através de uma linha em 
FoFo, com diâmetro de 250 mm e 550 m de comprimento. Esta adutora terá um 
traçado paralelo ao da linha existente, e deverá substituir a mesma que tem um 
diâmetro de 200 mm. 
 
Estação de Tratamento de Água 
 
A estação de tratamento é do tipo convencional, com ciclo completo de tratamento, 
construída em concreto armado,  e está tendo sua capacidade atual de 70 l/s ampliada 
para 100 l/s, através da construção de mais um decantador e unidades de filtração. 
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Tanque de Contato/Reservatório de Distribuição para a Zona de Baixa Pressão 
 
A jusante da unidade de tratamento existe um reservatório, do tipo semi-enterrado, 
construído em concreto armado, com capacidade de armazenar 625 m3, que tem as 
funções de ser o tanque de contato, onde é feita a desinfecção e a correção do pH, 
alimentar a rede de distribuição da zona de baixa pressão de São Fidélis e também 
funciona como poço de sucção da elevatória de água tratada. 
 
A alimentação da rede de São Fidélis, se dá através de uma linha em FoFo com 200 
mm de diâmetro. 
 
Desta linha, é feita uma sangria que alimenta um booster que tem a função de 
abastecer um reservatório elevado, com capacidade de 50 m3, localizado no Morro 
São Vicente. Este booster agrupa dois conjuntos moto-bombas com características 
iguais, sendo um reserva, com capacidade de recalque de 10 l/s e potência de 15 hp.  
 
Estação Elevatória de Água Tratada 
 
Esta unidade operacional agrupará dois conjuntos moto-bombas idênticos, dos quais 
um será reserva, com capacidade de recalque da ordem de 30 l/s. Estes conjuntos 
estarão associados a motores elétricos com potência de 30 cv, e terão a função de 
alimentar o reservatório que está sendo construído, que terá a capacidade de 300 m3 e 
deverá operar em paralelo ao existente de 70 m3. 
 
A veiculação da vazão recalcada pela EEAT, será através de uma linha em FoFo e 
constituída por dois trechos com diâmetros de 200 e 150 mm, postos em série, que 
interligarão a elevatória ao reservatório de 300 m3.  
 
Reservação/Distribuição para Zona de Alta Pressão de São Fidélis e Ipuca 
 
O reservatório em construção será do tipo semi-enterrado, com formato prismático, e 
que estará localizado ao lado do reservatório existente, e terá a capacidade de 300 m3. 
Esta unidade de reservação funcionará interligada ao reservatório existente que é do 
tipo apoiado, construído em concreto e com capacidade de armazenar 70 m3. 
 
Deste conjunto de reservação far-se-á a alimentação do Morro Grafite, e também o 
abastecimento do reservatório de Ipuca, que será do tipo apoiado, construído em 
concreto armado e terá capacidade de armazenamento de 500 m3, a partir do qual se 
fará a distribuição para esse distrito, através de uma linha em PVC/DEFoFo com 
200mm de diâmetro.  
 
A subadutora responsável pela alimentação do reservatório de Ipuca, será em 
PVC/DEFoFo e FoFo, este material será utilizado no trecho da travessia do rio, que será 
feita pela ponte. Esta subadutora terá 150 mm de diâmetro ao longo de todo seu 
percurso.  
 
A malha de distribuição conta com 33.000 m de rede de distribuição com diâmetros 
variando de 50 a 200 mm, e estão assim distribuídos: 
 

Diâmetro Extensão ( m ) Material 
200 mm 1.500 PVC/PBA e FoFo 
150 mm 3.000 PVC/PBA e FoFo 
125 mm 1.000 FoFo 
100 mm 5.000 PVC/PBA, CA e FoFo 
75 mm 7.500 PVC/PBA, CA e FoFo 
50 mm 15.000 PVC/PBA, CA e FoFo 
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Ligações Domiciliares 
 
São no total em número de 4.800, das quais 43 % são dotadas de hidrômetros. O 
índice de atendimento do sistema será de aproximadamente 90 %. 
 
14.2 Sistema Existente de Esgotamento Sanitário 
 
A cidade de São Fidélis desenvolve-se ao longo da margem direita do rio Paraíba do 
Sul, tendo o distrito de Ipuca à sua frente, porém na margem oposta deste curso 
d’água.  
 
As duas localidades apresentam rede coletora de esgotos sanitários do tipo separador 
absoluto que beneficiam a 60 % e 30 % dos domicílios urbanos de São Fidélis e Ipuca, 
respectivamente.  
 
O despejo domiciliar dos logradouros não beneficiados por rede coletoras de esgotos 
é realizado nas galerias de águas pluviais, quando da existência das mesmas, em 
córregos afluentes ao rio Paraíba do Sul ou mesmo nele, quando da proximidade dos 
mesmos, e em alguns casos em fossas sépticas associadas a sumidouros. 
 
Desta forma, o destino final dos efluentes sanitários, coletados ou não, é feito nos 
cursos d’água da região sem qualquer tipo de tratamento prévio. Estes lançamentos 
indiscriminados, dos esgotos nos corpos d’água, além de causar vários 
inconvenientes, como aspecto e odor desagradáveis, contribuem para a degradação 
das condições ambientais urbanas, que prejudicam a qualidade de vida através da 
exposição da população aos agentes de doenças infecto-contagiosas de veiculação 
hídrica. 
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15 SÃO JOÃO DA BARRA 
 
O sistema público de abastecimento de água da cidade de São João da Barra é 
operado e mantido pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE, através 
da Superintendência Regional de Campos - SURCA, que mantém um núcleo 
operacional na cidade. 
 
Este sistema é integrado, sendo responsável também pelo abastecimento das 
localidades de Atafona e Grussaí, que embora considerados bairros de São João da 
Barra localizam-se, respectivamente, à 3,5 km e 7,0 km de distância da sede 
municipal. 
 
No tocante ao sistema de esgotamento sanitário, este encontra-se sob a 
responsabilidade da Prefeitura local, através da respectiva Secretaria Municipal de 
Obras. 
 
15.1 Sistema Existente de Abastecimento de Água 
 
O sistema de abastecimento de água de São João da Barra está sofrendo ampliações 
e melhorias que visam adequá-lo a demanda prevista ao longo do horizonte de projeto 
estabelecido, não só de São João da Barra como também das demais localidades 
servidas pelo mesmo, tornando-o assim um sistema integrado e que apresentará ao 
final das obras suas unidades operacionais com as seguintes características: 
 
Captação 
 
Captação do tipo direta, realizada em um manancial de superfície, o rio Paraíba do 
Sul, através de duas linhas de FoFo, com 200 mm de diâmetro.  
 
Estação Elevatória de Água Bruta 
 
A água será recalcada da EEAB à unidade tratamento, através de um equipamento 
moto-bomba com capacidade de bombeamento de 66 l/s e potência de 15 hp. A 
estação elevatória contará com dois conjuntos de recalque de iguais características, 
dos quais um será reserva. 
 
Adutora de Água Bruta 
 
A vazão recalcada à estação de tratamento, localizada ao lado da EEAB, será 
veiculada através de duas linha em FoFo, cada uma associada a um conjunto moto-
bomba, com diâmetro de 200 mm e 8 m de comprimento. 
 
Estação de Tratamento de Água 
 
A unidade de tratamento é do tipo convencional, com ciclo completo de tratamento, 
construída em concreto armado, e está tendo sua capacidade ampliada para 60 l/s.  
 
Após a filtração a água é encaminhada a um tanque de contato onde é feita a cloração 
e a correção de pH. Este tanque de contato, do tipo enterrado e construído em 
concreto aramado, tem um volume útil de 300 m3 e funciona também como poço de 
sucção para as duas elevatórias de água tratada, ambas situadas ao lado do mesmo. 
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Estação Elevatória de Água Tratada/Adutora de Água Tratada/Reservação 
 
O sistema conta com três estações elevatórias de água tratada, duas localizadas ao 
lado da ETA e uma na localidade de Atafona, e apresentam as seguintes 
características: 
 
A primeira unidade de bombeamento, conta com dois conjuntos moto-bombas 
idênticos, um dos quais opera como reserva. Cada um apresenta a capacidade de 
recalque de 30 l/s e está associado a um motor elétrico com 30 hp de potência. Esta 
elevatória tem a função de promover o recalque desta vazão, através de uma linha em 
FoFo, com 200 mm de diâmetro, diretamente à rede de distribuição de São João da 
Barra, suprindo assim a demanda desta localidade. 
 
A outra estação elevatória é dotada por dois conjuntos de recalque, com 
características iguais, dos quais um é reserva. Apresenta uma capacidade de 
bombeamento de 30 l/s e potência de 75 hp, em cada conjunto. Esta unidade 
elevatória será responsável pelo recalque desta vazão, através de uma linha adutora 
em FoFo, com 200 mm de diâmetro e 4.400 m de comprimento, ao reservatório 
enterrado situado na localidade de Atafona. 
 
Este reservatório é do tipo enterrado, construído em concreto armado e com 
capacidade de armazenamento de 300 m3, funcionará também como poço de sucção 
para terceira unidade de recalque de água tratada que está situada ao seu lado.  
 
Esta unidade de recalque agrupará dois conjuntos moto-bombas diferentes, com as 
seguintes características e funções: 
 
Um terá capacidade de recalque de 15 l/s, potência de 25 hp e bombeará a referida 
vazão a um reservatório do tipo elevado, construído em concreto armado e com 
volume útil de 60 m3, a partir do qual será feita a alimentação da rede de distribuição 
da localidade de Atafona. 
 
O outro grupo moto-bomba com capacidade de recalque de 15 l/s e potência de 30 hp, 
bombeará esta vazão diretamente à rede de distribuição de Grussaí, através de uma 
linha adutora em FoFo, com diâmetro de 200 mm e 6.000 m de comprimento. 
O abastecimento de Grussaí recebe um reforço através da produção de dois poços 
artesianos, cada um dotado de um grupo moto-bomba submersível do tipo turbina de 
múltiplos estágios e com potência de 15 hp, que recalcam a vazão produzida 
diretamente à rede de distribuição. 
 
Rede Distribuição 
 
A rede de distribuição destas localidades é constituída por tubos com diâmetros que 
variam de 50 a 200 mm e nos materiais de PVC/PBA, Cimento Amianto e FoFo, 
totalizando aproximadamente 35 km de extensão. 
 
Ligação Domiciliar 
 
São em número de 3.200 ligações das quais 40 % são dotadas de hidrômetros. 
 
15.2 Sistema Existente de Esgotamento Sanitário 
 
A cidade de São João da Barra, sede administrativa, desenvolve-se ao longo da 
margem direita do rio Paraíba do Sul, aproximadamente a 3,5 km de sua foz, na região 
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norte do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto seu bairro denominado Atafona localiza-
se a direita da foz do rio Paraíba do Sul e o bairro de Grussaí na região litorânea, 
aproximadamente 6,0 km de distância de Atafona.  
 
De acordo com informações obtida junto a Secretaria Municipal de Obras, órgão 
responsável pela manutenção do sistema, São João da Barra dispõe de uma rede 
coletora que atende a cerca de 30 % dos domicílios urbanos. Para os demais 
domicílios localizados em logradouros desprovidos deste sistema coletor, o despejo 
dos efluentes domésticos é feito nas galerias de drenagem, quando da existência 
destas, em valas próximas, ou mesmo diretamente no rio Paraíba do Sul e em alguns 
casos através de fossas sépticas associadas a  sumidouros. 
 
Assim, fica evidente que o destino final desses efluentes urbanos, no caso de Atafona 
e da sede administrativa, e que são transportados por rede coletora, galeria de águas 
pluviais ou aqueles lançados em valetas é o rio Paraíba do Sul. Estes lançamentos “in 
natura”, além de gerarem uma série de inconvenientes constituem-se em uma grande 
ameaça à saúde pública, em virtude do aumento de possibilidade na transmissão de 
doenças de veiculação hídrica.  
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16 TERESÓPOLIS 
 
O sistema de abastecimento público de água em Teresópolis é operado e mantido 
pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE, através da Superintendência 
Regional de Teresópolis - SURTE. 
 
16.1 Sistema Existente de Abastecimento de Água 
 
O Sistema de Abastecimento de Água de Teresópolis conta com 8 subsistemas, todos 
interligados pela malha distribuidora, são eles: 
 
• Subsistema rio Preto 
 
É o principal e compreende as seguintes unidades operacionais: 
 
Captação  
 
Captação superficial no rio Preto, na localidade de Providência, através de uma 
tomada d’água com a submergência assegurada por uma barragem de nível. 
 
Elevatória de Água Bruta 
 
A água captada é recalcada à Estação de Tratamento, por meio de bombas 
Worthington, com capacidades de recalque de 310 l/s,  associadas a motores elétricos 
de 400 hp de potência. 
 
Adutora de Água Bruta 
 
A linha de recalque é constituída por dois trechos: o primeiro com 2.682 m e 900 mm 
de diâmetro; o segundo com 12.688 m de extensão e diâmetro de 800 mm sendo 
ambos os trechos em aço carbono. 
 
Tratamento 
 
O tratamento é efetuado a partir de uma estação convencional com ciclo de tratamento 
completo. 
 
Esta Estação foi projetada com 2 módulos com capacidade de tratamento de 300 l/s 
cada um, no entanto apenas um foi construído. 
 
A desinfecção é feita através de cloro gasoso. 
 
Elevatória de Água Tratada 
 
Construída junto a ETA, e composta por 2 conjuntos moto-bombas de 400 Hp de 
potência, responsáveis pelo recalque da água proveniente da ETA ao Reservatório (R-
49). 
 
Adutora de Água Tratada  
 
Linha de recalque em aço carbono, com 800 mm de diâmetro e 3.397 de extensão. 
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Reservação/Alimentação 
 
A adutora de água tratada alimenta um reservatório semi-enterrado em concreto 
armado (R-49), com volume útil de 6.000 m3.  Deste reservatório parte uma linha em 
aço com 900 mm de diâmetro responsável pela alimentação da rede de distribuição. 
 
• Subsistema Parque Nacional 
 
Captação 
 
Situada no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, com barragens em três mananciais 
de superfície que são: rio Beija-Flor, rio Paquequer e córrego Britador. A variação da 
capacidade do sistema, considerando as três captações, é de 20 a 100 l/s. 
 
Adução/Alimentação 
 
Da barragem do rio Beija-Flor a adução é feita por gravidade, através de tubos de PVC 
com 300 mm de diâmetro que alimentam um reservatório de 50 m3, e este atende ao 
bairro Granja Guarani. 
 
Da barragem do rio Paquequer à adução é feita diretamente ao reservatório de 300m3, 
que por meio de uma tubulação em F0F0, com 350 mm de diâmetro, abastece diversos 
bairros situados em zonas altas da cidade. 
 
Da captação do córrego Britador o atendimento se faz direto a um bairro próximo ao 
Parque Nacional.  
 
• Subsistema Triunfo 
 
Captação/Desinfecção 
 
Tendo como manancial o rio Imbuí, onde foi executada uma barragem de terra, do tipo 
acumulação, a captação é feita através de uma caixa de tomada, onde são aplicados 
os compostos de cloro para desinfecção. 
 
Este subsistema contribui com uma vazão média da ordem de 47 l/s. 
 
Adutoras 
 
Da caixa de tomada partem duas linhas: a primeira em F0F0, com 200 mm de diâmetro 
e 8.000 m de extensão alimenta o reservatório do Morro dos Pinheiros (R-2); a 
segunda linha com as mesmas características da primeira se interliga com o sistema 
distribuidor da rede da várzea. 
 
Reservação/Distribuição  
 
O reservatório do Morro dos Pinheiros foi construído em concreto armado, é do tipo 
semi-enterrado e tem capacidade útil de 1.000 m3. 
 
Este subsistema atende aos bairros, Morro dos Pinheiros, Salaco, Granja Florestal, 
Quinta da Barra e reforça o abastecimento de parte da várzea, através da 2a linha 
adutora. 
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• Subsistema Jacarandá 
 
Captação/Elevatória/Desinfecção 
 
Este subsistema conta com duas captações em duas barragens, uma superior, do tipo 
de nível e uma inferior de acumulação. 
 
São duas elevatórias, sendo uma na barragem de acumulação (inferior) constituída 
por um conjunto moto-bomba de 65 hp, que recalca água (60 l/s) para a outra 
elevatória (superior), através de uma linha em F0F0, com 200 mm de diâmetro. Junto à 
barragem superior se encontra instalada a elevatória principal, constituída por um 
conjunto moto-bomba com capacidade de bombeamento de 62 l/s e potência de 175 
hp, que promove o recalque para o reservatório (R-4). 
 
A desinfecção, através de hipoclorito de sódio, é feita no poço de sucção da elevatória 
principal. 
 
Adutora 
 
Da elevatória principal a água é conduzida ao reservatório do Meudon (R-4), através 
de uma linha em F0F0, com 300 mm de diâmetro e 4.000 m de comprimento. 
 
Reservação/Distribuição 
 
O reservatório R-4, construído em concreto armado e situado no bairro do Meudon, 
possui duas câmaras idênticas, tem uma capacidade total de armazenamento de 
3.000 m3. 
 
Destas células parte uma tubulação em F0F0, com 350 mm de diâmetro, que através 
de uma distribuição em marcha ao longo de seu percurso, abastece os bairros de 
Meudon, Jardim Meudon, Bom Retiro, São Pedro e também reforça a alimentação dos 
bairros da várzea. 
 
• Subsistema Penitentes  
 
Captação/Adução/Distribuição 
 
Captação através de uma barragem de nível, executada no córrego dos Penitentes, de 
onde partem duas linhas com 1.500 m de comprimento, cada, e diâmetros de 200 e 
150 mm. 
 
Este sistema, cuja a vazão oscila entre 15 e 45 l/s, abastece os bairros Comary, em 
suas partes alta e baixa, bem como reforça o abastecimento da região alta do bairro 
Barroso. 
 
Desinfecção  
 
A desinfecção é feita através do uso de hipoclorito de sódio junto a tomada d’água. 
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• Subsistema Taboinhas 
 
Captação/Desinfecção  
 
Captação feita no córrego das Taboinhas através de tomada d’água que tem sua 
submergência assegurada por uma barragem de nível. Sua vazão situa-se entre 5 e 
20 l/s. 
 
Desinfecção, através da utilização e cloro gasoso. 
 
Distribuição 
 
Distribuição em marcha a partir de uma tubulação de 150 mm, tronco alimentador que 
permite abastecer a região compreendida pelo bairro Cascata dos Amores e 
adjacências. 
 
• Subsistema Granja Lourdes 
 
A tendência deste subsistema é ser desativado, tendo em vista a ocupação crescente 
à montante do ponto de captação, tornando o manancial impróprio para o 
abastecimento público de água. 
 
Captação/Adução de Água Bruta 
 
A captação é feita  no rio Quebra Frascos, onde foi construída uma barragem de nível 
para garantir a submergência da tomada d’água. 
 
A adução da vazão captada por gravidade é feita através de uma tubulação em F0F0, 
com 150 mm de diâmetro e 100 m de extensão, que alimenta a unidade de tratamento. 
 
Tratamento 
 
Tratamento através de uma estação convencional, com capacidade de 15 l/s e 
desinfecção através de cloro gasoso. 
 
Elevatória/Adutora de Água Tratada  
 
São duas as elevatórias de água tratada: uma dotada de 1 conjunto moto-bomba com 
potência de 40 hp, recalca água  através de uma linha em F0F0, com 100 mm e 500 m 
de extensão aos  reservatórios R-33 e R-40; a outra, conta com um conjunto de 15 hp 
de potência e bombeia diretamente para o reservatório R-42 por meio de uma 
tubulação em F0F0, com 75 mm de diâmetro e 500 m de comprimento. 
 
Reservação/Distribuição 
 
São três os reservatórios desse subsistema, R-33, R-40 e R-42 com respectivamente 
80, 60 e 120 m3.  
 
Abastecem a Vila Imbuí, Vila Mariana, Jardim do Golf e parte do bairro Quebra 
Frascos. 
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• Subsistema Ingá 
 
Captação/Desinfecção 
 
Executada em um córrego local, dotado de uma barragem de nível, através de uma 
tomada d’água onde é feita a desinfecção através de cloro gasoso. 
 
Adutora/Reservação/Distribuição  
 
A vazão captada, da ordem de 5 l/s, é veiculada ao reservatório (R-43), por meio de 
uma linha em F0F0, com 100 mm de diâmetro e 4.000 m de extensão. 
 
Este reservatório do tipo semi-enterrado, com 50m3 de capacidade é responsável pelo 
abastecimento do Parque Ingá. 
 
Portanto, são oito os subsistemas responsáveis pelo abastecimento de água de 
Teresópolis, sistema este que se caracteriza por ser multifacetado apresentando 
diversas captações, além contar no total com 52 reservatórios e 34 elevatórias, com 
volumes de armazenamento e  capacidades de recalque diversas.  
 
No entanto, grande parte dos mananciais utilizados, em todos os subsistemas, 
apresentam suas vazões bastante reduzidas nos meses de estiagem, sendo 
incapazes de atender a demanda da cidade. 
 
16.2 Sistema Existente de Esgotamento Sanitário 
 
A cidade de Teresópolis localizada na região serrana do Rio de janeiro, apresenta 
como principal curso d’ água o rio Paquequer, que corta a cidade no sentido Sul-Norte. 
Embora se tratando de uma cidade histórica, não possui em quase sua totalidade, 
sistema de coleta de esgotos sanitários.  As redes existentes são executadas pelos 
próprios moradores com o objetivo de lançar o esgoto na forma “in natura” diretamente 
em córregos ou nas galerias de drenagem, quando da existência das mesmas. 
 
Em virtude dos transtornos decorrentes dos lançamentos de esgotos sem qualquer 
tipo de tratamento nos cursos d’água, a Secretaria Municipal de Obras, a partir de 
1985 passou a exigir das novas construções tratamento dos efluentes por fossas 
sépticas associadas a filtros anaeróbios suavizando este tipo de lançamento.  
 
No entanto,vale a pena registrar a opinião de um dos maiores sanitaristas de todos os 
tempos, engenheiro Karl Imhoff,  sobre o emprego em profusão de fossas sépticas. 
 
“Quando sucedem casos semelhantes com freqüência crescentes, e não estando as 
casas muito distantes uma das outras, cabe as autoridades municipais a construção 
de uma rede de coletores de esgotos, bem como uma estação pública de tratamento, 
a fim de evitar a proliferação de fossas. 
 
As instalações domiciliares de tratamento de maneira alguma poderão substituir uma 
depuradora para o conjunto das águas residuárias. As instalações domésticas são 
mais dispendiosas na construção e na operação (IANG, Ges. Ing. 1943,26), são mais 
incômodas para os ocupantes das casa, põem em perigo a saúde e são de muito 
baixa eficiência para controle da poluição das águas. Seu maior inconveniente reside 
na falta de operação. 
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Antes de tudo não pode se contar com a ação sanitária dos caminhões limpa-fossas, 
pois, freqüentemente descarregam o lodo removido no curso de água mais próximo. 
 
Quando, finalmente, é construída a depuradora pública, os moradores servidos pelo 
novo sistema são sobrecarregados ainda com o custo da remoção de suas fossas e 
da modificação das canalizações prediais de esgotos. Sempre é tempo apropriado 
para que uma administração pública se decida a terminar com este malefício 
construindo um sistema de esgotamento e proibindo a instalação de fossas 
domiciliares. 
 
Em princípio, só devem ser construídas instalações domiciliares de tratamento nas 
áreas em que estejam fora do alcance dessas redes, como acontece com casas de 
campo isoladas, sanatórios, educandários e industrias.”  
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17 TRÊS RIOS 
 
Os sistemas de saneamento de Três Rios, abastecimento público de água e coleta de 
esgotos sanitários, são operados e mantidos pelo Serviço Autonômo de Águas e 
Esgotos de Três Rios - SAAETRI. 
 
17.1 Sistema Existente de Abastecimento de Água 
 
O sistema de abastecimento de água de Três Rios, caracteriza-se por sua 
simplicidade, e apresenta as seguintes unidades operacionais: 
 
Captação  
 
Feita diretamente no rio Paraíba do Sul, na margem esquerda do mesmo. 
Aproximadamente 3 km à montante do núcleo urbano. 
 
Elevatória de Água Bruta 
 
Do poço úmido a vazão captada é recalcada à estação de tratamento por intermédio 
de 3 conjuntos moto-bombas, 1 sendo de reserva.  As bombas são do tipo bipartidas, 
marca Worthington com capacidade de recalque de 200 l/s e altura manométrica da 
ordem de 84 m.c.a, associadas a motores elétricos com potência de 300 hp. 
 
A grande presença de materiais em suspensão acarreta desgaste acelerado das 
bombas, principalmente dos rotores. 
 
Adutora de Água Bruta     
 
A adução da vazão recalcada é feita através de uma adutora em F0F0, com 600 mm de 
diâmetro, que se desenvolve em linha reta, até a encosta de um morro próximo, onde 
está localizada a estação de tratamento. 
 
Tratamento  
 
A Estação de Tratamento é do tipo convencional, com ciclo completo de tratamento, 
coagulação, floculação, decantação, filtração e desinfecção. 
 
Construída em concreto armado e com capacidade de tratamento de 400 l/s, valor 
este bem superior a demanda atual da cidade.  Por este motivo e pela proximidade, 
este sistema atende também a um distrito pertencente ao município de Paraíba do Sul, 
através de um convênio firmado com a CEDAE, concessionária do serviço de 
abastecimento de água do referido município e SAAETRI. 
 
Reservação/Tanque de Contato 
 
Contígua à estação de tratamento está o reservatório que também tem a função de 
tanque de contato, possibilitando a ação bactericida do cloro, e a partir do qual é feita 
a alimentação para rede de distribuição. 
 
Rede de Distribuição 
 
Sobre estas unidades pouco pode-se dizer, haja visto que SAAETRI não dispõe de um 
cadastro da mesma. 
 



Anexo II 

 60 

O índice de atendimento encontra-se em torno de 90% da população urbana. 
 
O sistema ainda dispõe de um booster, alimentado diretamente pela rede, que é 
responsável pelo incremento de pressão proporcionando o abastecimento de um 
bairro localizado na zona alta da cidade. 
 
17.2 Sistema Existente de Esgotamento Sanitário 
 
A sede do município de Três Rios, localizado à margem esquerda do rio Paraíba do 
Sul, dispõe de rede coletora de esgotos que atende aproximadamente 80% da 
população urbana da sede do município. 
 
No entanto o efluente coletado pela rede não sofre qualquer tipo de tratamento antes 
de ser lançado nos cursos d’água que cortam a cidade ou mesmo diretamente no rio 
Paraíba. 
 
Por este motivo a SAAETRI também é responsável pela manutenção do sistema de 
macro-drenagem em Três Rios.   
 
Os efluentes sanitários lançados, individuais ou através das redes coletoras, são 
efetuados de forma “in natura”, isto é motivo de grande preocupação para as 
autoridades sanitárias do município, em virtude da possibilidade de disseminação de 
doenças de veiculação hídrica. 
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18 VALENÇA 
 
Os sistemas de abastecimento de água e coleta de esgotos sanitários são operados e 
mantidos por uma divisão (DAE) da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 
do Município de Valença. 
 
18.1 Sistema Existente de Abastecimento de Água. 
 
O município dispõe de um sistema composto pelas seguintes unidades operacionais: 
 
Captação 
 
Captação em manancial de superfície (rio das Flores), com uma pequena barragem 
para garantir o nível de submergência da tomada de água. 
 
Desarenador   
 
Em virtude da grande presença de sólidos, a água captada é conduzida através de 
uma tubulação, em concreto armado, até um desarenador retangular com 2 células, de 
funcionamento alternado, com o objetivo de sedimentação das partículas de areia. 
 
Elevatória de Água Bruta 
 
Da saída do desarenador a água é conduzida ao poço de sucção da elevatória através 
de uma tubulação de 600 mm em concreto armado.  Do poço de sucção a água é 
recalcada através de dois conjuntos moto-bombas, com funcionamento alternado, de 
acordo com a demanda, que apresentam as seguintes características: 
 

Conjunto Vazão Potência 
01 127 l/s 500 Hp 
02 120 l/s 500 Hp 

  
Adutora de Água Bruta  
 
Da estação elevatória a água é conduzida à estação de tratamento através do sistema 
de adução, composto por duas linhas em paralelo que operam por recalque no 1 º 
trecho e por gravidade no trecho subseqüente, tendo um stand-pipe intermediário 
entre os trechos.  Este sistema apresenta as seguintes características: 
 

Trecho Linha Funcionamento ∅ (mm) Extensão (m) Material 
1º 01 

02 
Recalque 
Recalque 

400 
250 

1.100 
1.100 

F0F0 

F0F0 
2º 01 

02 
Gravidade 
Gravidade 

300 
250 

2.400 
2.400 

F0F0 

C. Amianto 
 
Estação de Tratamento 
 
O tratamento da água é feito através de uma estação do tipo convencional, com 
capacidade para 120 l/s .  Através de um convênio com a CEDAE, esta estação sofreu 
uma reforma, que consiste na construção de um reservatório elevado, que será 
responsável pela lavagem dos filtros, e de 4 unidades de filtração que substituirão as 
antigas, em virtude do péssimo estado de conservação que as mesmas se 
encontravam. No entanto as novas unidades terão a mesma capacidade de filtração 
das antigas. Foram executados no ano 2000 dois decantadores que, no entanto , 
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apresentam problemas estruturais e hidráulicos, como: vazamentos, arrasto de 
floculação e falta de calha coletora de água decantada. 
 
Estação Elevatória de Água Tratada  
 
Responsável pelo recalque da água tratada ao reservatório de 1.000 m3, situado na 
área da estação de tratamento. 
 
Reservação 
 
O sistema de Valença conta com 3 reservatórios totalizando 1.055m3, valor este 
correspondente a 25% do mínimo necessário. 
 
Distribuição 
 
A alimentação da rede de distribuição é feita a partir do reservatório principal, 
localizado junto a ETA, através de uma linha de 300 mm de diâmetro e 200 m de 
extensão.  A rede caracteriza-se pela utilização de PVC/PBA para diâmetros até 100 
mm e F0F0 para demais diâmetros. 
 
Booster  
 
O sistema conta com 4 boosters de características idênticas. Ambos com capacidade 
de recalque de 5 l/s  e potência de 45 hp, sem unidades de reserva, e são 
responsáveis pelo recalque a reservatórios de 25 m3 e 30 m3, que alimentam os 
bairros de Santa Cruz, Parque Pentagna,  Cruzeiro e Santa Luzia. 
 
Poço Tubular Profundo 
 
As bairros da periferia como Cambota, Ozório, João Bonito, Matadouro, Spalla I, Spala 
II, Chacrinha, Varginha e Canteiro são abastecidos por poços artesianos em 
funcionamento, sem qualquer tipo de tratamento. 
 
Água de Superfície 
 
Os bairros de São Francisco, Rancho Novo, parte do Parque Pentagna, Chácara 
Pentagna e os distritos de Conservatória, Santa Isabel, Pentagna, Juparaná e 
Parapeúna são servidos por manancial superficial sem qualquer tipo de tratamento. 
 
Ligações Domiciliares  
 
O sistema conta com aproximadamente 17.400 ligações domiciliares, sendo que 
nenhuma é micromedida. 
 
18.2 Sistema Existente de Esgotamento Sanitário 
 
A cidade de Valença pertencente a bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul pela sua 
margem esquerda. Com uma ocupação histórica, hoje caracteriza-se como cidade 
universitária em face da grande quantidade de cursos de nível superior, principalmente 
na área biomédica.  
 
Apresenta um sistema de esgotamento sanitário, caracterizado apenas pela 
implantação de rede coletora, que atende aproximadamente a cerca de 70% da 
população. O sistema é do tipo separador absoluto e os lançamentos são efetuados 



Anexo II 

 63 

nos cursos d’água que cruzam a cidade e são contribuintes do rio das Flores, principal 
curso d’água da cidade. 
 
Portanto, os lançamentos diretos ou das redes coletoras são feitos “in natura”, 
contribuindo sobremaneira para poluição da bacia. Possibilitando, dessa forma, a 
disseminação de doenças infectocontagiosas de veiculação hídrica.  
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19 VASSOURAS 
 
O sistema de abastecimento de água em Vassouras é operado e mantido pela 
Companhia Estadual de Águas e Esgoto - CEDAE, através de sua Superintendência 
Regional de Piraí - SURPI, enquanto o sistema de esgotamento sanitário é de 
responsabilidade da Prefeitura. 
 
19.1 Sistema Existente de Abastecimento de Água 
 
O sistema de abastecimento de água de Vassouras constitui-se pelas seguintes 
unidades operacionais:  
 
Captação  
 
Captação superficial no rio Paraíba do Sul, onde a tomada d’água é feita por um canal 
de aproximação. 
 
Elevatória de água bruta 
 
Unidade responsável pela sucção e recalque da água captada à estação de 
tratamento.  Composta por dois conjuntos moto-bombas (1 reserva), com capacidade 
de recalque de 110 l/s e potência instalada de 500 cv. 
 
Adutora de água bruta  
 
Promove a adução da vazão captada à ETA, através de uma linha de recalque em 
F0F0, com 400 mm de diâmetro e 6.160 m de extensão. 
 
Estação de tratamento de água  
 
Estação do tipo convencional, com tratamento pelo ciclo completo, construída para 
uma capacidade de 110 l/s. Localizada em uma encosta próxima ao núcleo urbano. 
 
Elevatória de água tratada  
 
Recalca a água filtrada até o reservatório semi-enterrado, localizado em cota superior 
a da ETA. Dispõe de 2 conjuntos moto-bombas, sendo 1 reserva, com capacidade de 
110 l/s e potência instalada de 200 cv. 
 
Adutora de água tratada 
 
Encaminha a água filtrada da elevatória de água tratada até o reservatório. É 
composta por uma linha em F0F0, com 300 mm de diâmetro e comprimento de 105m. 
 
Reservatório  
 
Com função de tanque de contato, armazena água proporcionando a limpeza dos 
filtros e distribuição para a rede.  É do tipo semi-enterrado, em concreto armado e tem 
capacidade de armazenamento de 1.000 m3, que corresponde a 65% do volume total 
necessário. 
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Rede de distribuição  
 
A malha atende a 95 % da população urbana e é composta por tubos em PVC/PBA e 
F0F0, com as seguintes extensões por diâmetro: 
 

DIÂMETRO (mm) EXTENSÃO (m) 
50 34.692 
75 7.434 

100 2.478 
150 1.982 
200 1.587 

 
Ligações Domiciliares 
 
O sistema conta com um total de 3.641 ligações domiciliares, sendo 2.461 
micromedidas o que corresponde a 68% do número total de ligações prediais. 
 
19.2 Sistema Existente de Esgotamento Sanitário 
 
Vassouras desenvolve-se de forma paralela ao rio Paraíba do Sul a aproximadamente 
5 km da margem esquerda do mesmo. Afora esse curso d’água de grande porte, 
existem pequenos cursos paralelos ao Paraíba do Sul como o rio Bonito e seus 
afluentes, e o rio das Pedras que encaminha transversalmente as águas do Bonito e 
demais cursos, na direção do Paraíba do Sul.  Entre as margens desses rios 
desenvolve-se a cidade. 
 
Vassouras apresenta seu centro urbano tombado pelo Patrimônio Histórico. 
 
O esgotamento sanitário é extremamente deficiente e, na prática, não se constitui num 
sistema orgânico e disciplinado. As redes de galerias de águas pluviais existentes têm 
a função múltipla de esgotamento sanitário (caracterizando o sistema como unitário). 
Tanto no caso das economias situadas na zona central da cidade, como nas demais 
áreas analisadas, verifica-se que o sistema unitário é o único existente na cidade.  
Cabe ressaltar ainda que nas zonas das comunidades mais carentes, existem 
economias que se quer possuem fossas sépticas, nestes casos os despejos são 
lançados “in natura”, junto a valetas próximas aos limites dos logradouros. 
 
Como descrito, é evidente que o fluxo transportado por essas valetas ou mesmo pelas 
galerias de águas pluviais, contribuem em muito no aumento da carga orgânica 
lançada nos cursos d’água, além de propiciar o aumento de casos de doenças de 
veiculação hídrica. 
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20 VOLTA REDONDA 
 
Os sistemas de abastecimento de água e coleta de esgotos sanitários são mantidos e 
operados pelo Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE de Volta Redonda. 
 
20.1 Sistema Existente de Abastecimento de Água 
 
O município dispõe dos subsistemas Belmonte e Santa Rita, que apresentam as 
seguintes unidades operacionais: 
 
Captação 
 
Em ambos os sistemas as captações são de superfície, tendo como manancial o rio 
Paraíba do Sul. As vazões captadas são de aproximadamente 110 l/s para a ETA 
Santa Rita e 1.650 l/s para a ETA Belmonte. 
 
Adutora de Água Bruta  
 
O encaminhamento das vazões captadas às unidades de tratamento é feito através 
das respectivas adutoras de água bruta, que apresentam as seguintes características: 
 

Sistema Diâmetro (mm) Extensão (m) Material 
Belmonte 900 90 Aço carbono 
Santa Rita 400 1.150 F0F0 

 
Tratamento 
 
Ambas estações são do tipo convencional com coagulação, floculação, decantação, 
filtração, desinfecção através de cloro, fluoretação e correção final do pH, com 
capacidades de tratamento de 150 l/s e 1.650 l/s para Santa Rita e Belmonte, 
respectivamente. 
 
Adutoras e Subadutoras de Água Tratada  
 
As vazões tratadas serão conduzidas das ETAs aos reservatórios através de diversas 
linhas de recalque, com as seguintes características: 
 
    ETA Belmonte 
 

Diâmetro (mm) Extensão (m) Material 
300 7.700 F0F0 
400 12.120 F0F0 
500 5.800 F0F0 
600 3.400 F0F0 
800 800 Aço carbono 
900 550 Aço carbono 

 
    ETA Santa Rita 
 

Diâmetro (mm) Extensão (m) Material 
200 4.500 F0F0 
300 3.500 F0F0 
350 2.600 F0F0 
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Elevatória de Água Tratada  
 
O sistema apresenta 19 elevatórias e 24 boosters com capacidades de recalque que 
variam de 8 a 190 m3/h e motores com potência instalada de 5 a 100 cv. 
 
Reservação 
 
A capacidade de reservação do sistema totaliza 36.305 m3 entre reservatórios 
apoiados e elevados, valor este próximo de 34.992 m3 que corresponde a 1/3 do 
consumo máximo diário. 
 
Rede de Distribuição 
 
A malha de distribuição hoje apresenta uma extensão total de 769.129 m, com 
diâmetros variando de 50 a 900 mm, sendo as tubulações de PVC/PBA e F0F0. 
 
Ligações Domiciliares  
 
À rede de distribuição estão ligados 87.089 domicílios dos quais 86.152 são 
micromedidos.  O índice de atendimento hoje gira em torno de 99% da população 
urbana. 
 
20.2 Sistema Existente de Esgotamento Sanitário 
 
A cidade de Volta Redonda, desenvolve-se às margens do rio Paraíba do Sul. Na 
margem direita está situada a região mais antiga e mais densamente ocupada, 
inclusive neste lado encontra-se implantada a Companhia Siderúrgica Nacional - CSN. 
Na margem esquerda encontra-se a região mais nova da cidade, e onde localiza-se 
também o aeroporto. 
 
O sistema de esgotamento sanitário, implantado a partir de 1967, teve ampliações 
sucessivas e atende hoje a cerca de 99% da população urbana.  No entanto, o 
tratamento beneficia apenas a 12 % da população, o restante conta somente com um 
sistema de rede coletora que tem como pontos de lançamento os cursos d’água que 
cruzam a cidade, principalmente o rio Paraíba do Sul e o córrego Brandão. 
 
Atualmente os lançamentos individuais ou através da rede coletora são feitos “in 
natura”, exceção seja feita aos bairros Vila Rica I e II, Santa Cruz e Volta Grande IV 
que dispõem cada um de uma estação de tratamento de esgotos. São utilizados os 
sistemas aeróbio (lodo ativado) e o anaeróbio (RALFs).  
 
A rede coletora apresenta as seguintes características: 
 

Diâmetro (mm) Extensão (m) Material 
100 29.032 Cerâmica 
100 15.768 PVC 
125 1.199 PVC 
150 198.888 Cerâmica 
150 25.159 PVC 
200 10.395 Cerâmica 
200 2.705 PVC 
250 3071 Cerâmica 
300 255 Cerâmica 
300 576 PVC 
400 462 PVC 
400 64 F0F0 
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Um dos problemas apresentados pelo sistema, diz respeito as ligações clandestinas 
de águas pluviais na rede de esgotos, além do mais o sistema conta com 80.537 
ligações domiciliares. 
 
Estão em fase de licitação as obras de implantação do sistema de esgotamento 
sanitário das bacias 5, 7 e 8, compreendendo coletores troncos, elevatórias, 
emissários de recalque e estação de tratamento, que atenderá em primeira etapa a 
cerca de 50.000 habitantes e em segunda etapa, com a entrada em operação da bacia 
2, a 100.000 habitantes. Estão sendo construídas ainda duas ETEs nos bairros Cidade 
Nova e Padre Josimo Tavares. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III 
 

DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS EXISTENTES DE 
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SANITÁRIO – SÃO PAULO 
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1 APARECIDA 
 
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aparecida – SAAE Aparecida, autarquia de 
âmbito municipal, é responsável pela operação e manutenção dos sistemas de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário da cidade de Aparecida. 
 
1.1 Sistema Existente de Abastecimento de Água 
 
O sistema de abastecimento de água de Aparecida encontra-se com regular estado de 
conservação e opera em média 24 horas por dia. 
 
O sistema ora descrito apresenta as seguintes unidades operacionais: 
 
Captação e Elevatória de Água Bruta 
 
A captação de água é realizada diretamente em manancial de superfície, rio Paraíba 
do Sul, através da sucção proporcionada por dois conjuntos moto-bombas, idênticos, 
que operam de forma alternada durante os horários de menor consumo e em paralelo 
nas horas de pico. Os conjuntos compõem-se de uma bomba centrífuga com 
capacidade de recalque de 85 l/s associada a um motor elétrico de 25 cv de potência. 
 
A estrutura de tomada constitui-se de uma plataforma de concreto armado com 
aproximadamente 15 m de extensão por 2 m de largura, sobre a qual estão instaladas 
as duas tubulações de sucção, uma para cada conjunto. As tubulações de sucção são 
em FoFo, com diâmetro de 300 mm e 25 m de extensão.  
 
Adutora de Água Bruta  
 
O sistema possui duas adutoras com características idênticas, uma para cada 
conjunto moto-bomba, que se desenvolvem paralelamente, assentadas sobre blocos 
de apoio, até a estação de tratamento. Funcionando por recalque, apresentam 50 m 
de comprimento e compõem-se por tubos de FoFo com 300 mm de diâmetro. 
 
Estação de Tratamento de Água 
 
A ETA existente é do tipo convencional, construída em concreto armado, tendo sofrido 
ampliação no ano de 2000. Nesta ampliação previa-se que esta unidade teria a 
capacidade para tratar 240 l/s, no entanto, para esta vazão a água produzida não 
apresentou boa qualidade. 
 
Esta estação de tratamento apresenta as seguintes unidades: 
 

− Chegada d’água bruta, através das duas adutoras, em uma caixa de 
tranqüilização; 

− Medição de vazão em uma única calha “Parshall”; 
− Dois floculadores mecânicos; 
− Dois decantadores convencionais, convertidos para unidades de alta 

capacidade através colocação de colméias; 
− Três filtros rápidos de areia e antracito; 
− Laboratório de análises físico-químicas e bacteriológicas; 
− Um reservatório elevado de água de lavagem dos filtros, com 15 m3 de 

capacidade; 
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Os produtos químicos utilizados são: o sulfato de alumínio para a coagulação, a cal 
para correção do pH, o hipoclorito de cálcio para desinfecção e o ácido fluossilícico 
para o combate e prevenção das cáries. 
 
Após o tratamento a água é encaminhada a um tanque contato situado sob a casa de 
química e deste partem quatro tubulações que veiculam a água tratada do tanque de 
contato para um conjunto de três reservatórios, interligados entre si, construídos em 
concreto armado, do tipo semi-enterrado e com capacidades de 800 m3, 1.200 m3 e 
300 m3, todos situados na área da ETA. Três das quatro tubulações, alimentam o 
reservatório de 800 m3, sendo uma em PVC/PBA, outra em FoFo, ambas com 300 mm 
diâmetro e a terceira em PVC/PBA com 150 mm de diâmetro. A quarta linha, 
responsável pela alimentação do reservatório de 300 m3, é constituída por tubos de 
FoFo com 200 mm de diâmetro. 
 
Este conjunto de reservatórios opera como poço de sucção para as quatro elevatórias 
de água tratada.   
 
Elevatórias e Adutoras de Água Tratada 
 
Estas elevatórias situam-se na área da ETA, próximas aos reservatórios semi-
enterrados, anteriormente mencionados. Abrigadas em quatro construções de 
alvenaria, estas unidades de recalque são responsáveis pelo bombeamento da água 
tratada para diversos pontos da cidade, a saber:  
 
A EE-1 é responsável pelo atendimento ao Centro Baixo da cidade além de alimentar 
o reservatório elevado responsável pela lavagem dos filtros, dispõe de dois conjuntos 
moto-bombas, dos quais um é reserva, que apresentam como características a 
capacidade de recalque de 400 m3/h e motores com potência de 125 e 150 cv;  
 
A EE-2 e a EE-3, são responsáveis pela alimentação do reservatório da Basílica de N. 
S. Aparecida, através de uma linha adutora em FoFo com diâmetro de 350 mm e 1.500 
m de extensão, que tem seu início logo após os respectivos barriletes de recalque de 
250 mm de diâmetro de cada uma das elevatórias. A EE-2 dispõe de dois conjuntos 
moto-bombas com motores de 200 cv de potência e a EE-3 conta com dois conjuntos 
de recalque de múltiplos estágios, um associado a um motor elétrico de 200 cv e o 
outro a um motor de 150 cv de potência;  
 
A EE-4 é a unidade de bombeamento com a função de alimentar o reservatório São 
Roque. Projetada para dispor de três conjuntos de recalque, atualmente estão 
instalados apenas dois, dos quais um é para reserva e/ou rodízio. Os conjuntos de 
recalque são idênticos, com bombas centrífugas de múltiplos estágios associadas a 
motores elétricos de 75 cv. A interligação entre esta elevatória e o referido reservatório 
se faz através de uma adutora de 5.000 m de comprimento, constituída por tubos de 
FoFo e com diâmetro de 150 mm. 
 
Reservação 
 
A reserva de água tratada na cidade é de aproximadamente 7.120 m3, assim 
distribuídos: 
 
Na área da ETA os três reservatórios semi-enterrados, anteriormente mencionados, 
que totalizam um volume útil de 2.300 m3; 
 
Fora da área da ETA:  
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- Conjunto de reservação da Basílica, constituído por dois reservatórios de 
forma prismática, construído em concreto armado, do tipo semi-enterrado, 
um com 1.200 m3 e outro com 2.300 m3 de capacidade. Este conjunto de 
reservação é responsável pelo abastecimento de quatro bairros da cidade. 

- O reservatório São Roque tem forma prismática, construído em concreto 
armado, do tipo semi-enterrado e com 1.000 m3 de capacidade é 
responsável pelo abastecimento de outros quatro bairros da cidade. 

- O sistema ainda conta com mais quatro reservatórios, sendo dois de 
100m3 e mais dois de 60 m3, todos cilíndricos, apoiados e construídos com 
chapas metálicas, que estão associados dois a dois, sendo um 100 m3 e 
outro de 60 m3. Estes conjuntos de reservação (60 + 100 m3) alimentados 
através de “boosters” são responsáveis pelo abastecimento de duas áreas 
altas da cidade.  

 
Distribuição 
 
A rede distribuidora da cidade possui aproximadamente 35 km de extensão, contendo 
tubos de PVC/PBA e FoFo. 
 
O sistema de distribuição conta ainda com 2 (dois) “boosters”, cada um dotado de 
apenas um conjunto de recalque, que alimentam as zonas altas da cidade.  
 
Ligações Prediais 
 
A rede de distribuição de água possui cerca de 9.600 ligações prediais, com índice de 
hidrometração de 98 %, atendendo a 9.735 economias. 
 
O índice de atendimento do sistema de abastecimento de água está próximo a 100 %. 
 
1.2 Sistema Existente de Esgotamento Sanitário  
 
A cidade de Aparecida é dotada de rede separadora de esgotos sanitários, atendendo 
a 98 % da população. Em virtude da inexistência de coletores trocos, interceptores, 
estações elevatórias, e estação de tratamento de esgotos os efluentes sanitários 
coletados são lançados diretamente “in natura” nos cursos d’água que atravessam a 
cidade ou mesmo diretamente no rio Paraíba do Sul. 
 
A captação do sistema de abastecimento de água de Aparecida sofre tremendamente 
com os lançamentos dos efluentes coletados referentes às parcelas da cidade 
situadas à montante. 
 
Outro fato que cabe ressaltar diz respeito ao aumento explosivo da população 
flutuante no período da festa religiosa em homenagem a padroeira do Brasil, que pode 
alcançar 300.000 pessoas em um dia, principalmente concentradas em torno da 
Basílica, que se situa à montante da captação.    



Anexo III 

 4 

2 CAÇAPAVA 
 
A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, empresa 
concessionária de âmbito estadual, é a responsável pela operação e manutenção dos 
sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário da cidade de Caçapava, 
através de um sistema operacional local, subordinado a Unidade de Negócio Vale do 
Paraíba – IV. 

2.1 Sistema Existente de Abastecimento de Água 
O sistema de abastecimento de água de Caçapava caracteriza-se por ser constituído 
pelas seguintes unidades operacionais: 

Captação 
A cidade de Caçapava é abastecida, na maior parte, por manancial subterrâneo e por 
um manancial superficial. O primeiro abastece a porção da cidade situada à margem 
direita do rio Paraíba do Sul, além de proporcionar um reforço a porção da cidade 
situada na margem oposta deste corpo hídrico. O manancial superficial, juntamente 
com reforço recebido do manancial subterrâneo, supre a demanda da porção da 
cidade situada na margem esquerda daquele rio. 
A captação subterrânea é feita através de nove poços profundos que apresentam as 
seguintes características: 

Dados de Perfuração Dados de Teste (1) 

Nível Nível Profundidade Vazão Ano de Vazão Nível 

Estático Dinâmico   Perfuração  Dinâmico 

 

Número 
do Poço 

(m) (m) (m) (m3/h)  (m3/h) (m) 

P3 9,00 14,00 100,00 66,00 1965 8,43 53,00 

P13 27,00 78,00 179,00 115,00 1979 74,75 86,00 

P18 25,66 47,26 220,00 120,00 1988 85,82 NM 

P19 41,90 71,42 120,00 120,00 1989 70,93 85,90 

P20 44,85 62,77 100,00 80,00 1988 14,12 72,00 

P21 38,73 53,00/60,62 96,50 40,00/60,00 1991 37,71 NM 

P21A 47,10 61/68/72 210,00 120/150/200 1991 72,51 NM 

P22 53,80 73/75/82,50 163,50 90/100/120 1991 128,52 82,00 

P23 56,35 73,15 104,00 80,00 1994 79,58 76,50 

 (1) Teste realizado pela DVTD em 1995                      NM – Não Medido 
    = Q min. = 831 m3/h 
Vazão Total de Perfuração   = Q méd. = 891 m3/h 

= Q máx. = 961 m3/h 
Vazão Total de Teste  = 572,37 m3/h 
A captação superficial é feita no corpo de uma barragem de nível na Serra do Palmital, 
através de uma tubulação de cimento amianto. A barragem que tem como objetivo 
assegurar a submergência mínima, foi construída aproximadamente a 85 anos e 
caracteriza-se por apresentar 3,50 m de altura, 12,70 m de comprimento e um 
dispositivo de descarga de fundo que é uma comporta de 0,50 x 0,70 m. 
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Adução de Água Bruta e Tratada   
Com exceção dos poços P18, P19 e do manancial superficial que alimentam 
diretamente a rede de distribuição, todos os demais poços encaminham as vazões 
captadas, através de um sistema adutor, a um reservatório apoiado denominado R3, 
onde é feita a desinfecção e aplicação de flúor, para posterior alimentação da rede. 
Os poços P18 e P19 veiculam suas produções, cada um através de uma linha adutora, 
até um ponto denominado de ponto C, a partir do qual é feita a alimentação da rede de 
distribuição. 
Os poços P3, P20, P21 e P23, cada um através de sua adutora, encaminham as 
respectivas vazões produzidas ao reservatório R3. O poço P21A veicula sua produção 
até um ponto, denominado ponto A, próximo ao poço P22, a partir do qual partem duas 
linhas adutoras, com traçados paralelos, que aduzem a produção dos dois poços (P21A 
e P22) até um ponto definido como ponto B. 
O poço P13 também, através de sua linha adutora, veicula sua produção até o mesmo 
ponto B, a partir do qual parte uma única adutora encaminhando a produção dos três 
poços (P13, P21A e P22) ao reservatório R3. 
O sistema ainda conta com duas outras linhas adutoras de água tratada: a primeira 
parte da estação elevatória EEAT1, situada ao lado do reservatório R3, interligando 
esta unidade de recalque ao reservatório elevado T1 e a segunda parte da estação 
elevatória EEAT2 indo até o reservatório elevado T2.  
No quadro apresentado a seguir estão as principais características das adutoras que 
compõem o sistema de Caçapava. 

Adutora Tipo 
Diâmetro 

(mm) 

Extensão 

(m) 
Material 

Vazão Aduzida 

(m3/h) (1) 

Serra G/T 150 14.000 CA 8,00 

P3/R3 R/B 150 60 FºFº 8,43 

P18/C R/T 200 ? FºFº 85,82 

P19/C R/T 200 ? FºFº 70,93 

P21A/A R/B 200 ? FºFº 72,51 

P22/A R/B 150 ? FºFº 128,52 

A/B R/B 234 (2) 1.683 FºFº 201,03 

P13/B R/B 200 1.020 FºFº 74,75 

B/R3 R/B 300 530 FºFº 275,78 

P20/R3 R/B 150 1.100 (3) (3) 14,12 

P21/R3 R/B 225 (4) 750 (4) FºFº 37,71 

P23/R3 R/B 200 900 FºFº 128,52 

EEAT1/T1 R/T 350 540 FºFº ? 

EEAT2/T2 R/T ? ? ? ? 

G = Gravidade; R = Recalque; B = Água bruta; T = Água Tratada   (1) – vazão conforme teste dos poços;  
(2) – �1 = 150 mm – �2 = 200 mm – �eq = 234 mm;  (3) L1 = 430 m FºFº - L2 = 670 m CA;  (4) – �1 = 250 
mm L1 = 50 m – �2 = 200 mm  L2 = 250 m – �eq = 225 mm  
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Elevatórias de Água Bruta e Tratada 
O sistema de Caçapava conta com onze estações elevatórias, sendo nove em poços, 
com conjuntos moto-bombas submersíveis, tipo turbina, e duas convencionais em 
superfície. 
Os quadros abaixo apresentam as principais características das estações elevatórias: 

Denominação, Tipo, Localização e Início e Final da Linha de Recalque 

Recalque 
Denominação Tipo Localização 

Início Final 

P3 B No poço P3 P3 R3 

P13 B No poço P13 P13 R3 

P18 T No poço P18 P18 Rede de distrib. 

P19 T No poço P19 P19 Resid. N. Caçapava  

P20 B No poço P20 P20 R3 

P21 B No poço P21 P21 R3 

P21A B No poço P21A P21A R3 

P22 B No poço P22 P22 R3 

P23 B No poço P23 P23 R3 

EEAT1 T Junto ao R3 EEAT1 T1 

EEAT2 T No conjunto INOCOOP EEAT2 T2 

B – Bruta         T - Tratada 

Relação dos Equipamentos Instalados nas Elevatórias 

Bombas Motor 

EE 
Marca Modelo Tipo 

Vazão 

(m3/h) 

AMT 

(m.c.a) 

Potência 

(CV) 

Rotação 

(rpm) 

Quant. 

Un 
Marca Modelo 

Potência 

(CV) 

Rotação 

(rpm) 

P3 Leão EC1-8 SB 10,30 61,80 5  1 ? ? ? ? 

P13 Haupt P82-4 SB 38,20 82,00 45  1 ? ? ? ? 

P18 Leão ES84-9 SB ? ? 60  1 ? ? ? ? 

P19 Haupt P84-4 SB 81,20 83,20 70  1 ? ? ? ? 

P20 Mav PH18-704 SB 14,20 66,90 18  1 ? ? ? ? 

P21 Haupt Q63-8 SB 44,20 79,70 25  1 ? ? ? ? 

P21A Haupt Q84-5 SB 133,00 102,50 85  1 ? ? ? ? 

P22 Haupt P84-5 SB 121,00 87,70 85  1 ? ? ? ? 

P23 KSB BPH-339-A SB 83,20 85,50 52  1 ? ? ? ? 

EEAT1 KSB ETA-125/40 EH 255,60 57,50 100,8 1.750 3 ? ? 100 1.750 

EEAT2 Darka CD-8 EH 14,00 32,00 4 3.500 2 Brasil 640-382 4 3.500 

SB = Submersível      EH = Eixo Horizontal 

Tratamento 
O tratamento consiste em simples desinfecção e fluoretação. A desinfecção é feita 
com aplicação de gás cloro na entrada do reservatório R3 e com injeção de hipoclorito 
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de sódio diretamente nos poços P18 e P19. A fluoretação faz-se por aplicação de 
solução de ácido fluossilícico na saída do R3 (Seção de bombas da EEAT1). 
O poço P18 recebe, ainda, hexametafosfato de sódio, visando o controle de 
incrustações e corrosões. 
Reservação 
O sistema de Reservação da cidade de Caçapava tem capacidade de armazenamento 
total de 3.250 m3 distribuídos em três reservatórios, denominados R3, T1 e T2, 
respectivamente com capacidades de 2.900 m3, 300 m3 e 50 m3. 
O reservatório R3, como dito anteriormente, recebe as vazões dos poços P3, P13, P20, 
P21, P21A, P22 e P23. 
A chegada das vazões desses poços, veiculadas através do sistema adutor, é feita em 
uma pequena câmara contígua ao reservatório. 
O R3 está localizado na quadra formada pelas ruas Duque de Caxias, João Batista 
Freire e Av. Henri Nestlé. É do tipo semi-enterrado, construído em concreto armado, 
com formato retangular em planta, constituído por duas células idênticas cada uma 
com volume útil de 1.450 m3 e apresenta ainda as seguintes características:  

Cota do terreno:  552,00 m 

Cota do NA mín.:  550,00 m 

Cota do NA máx.:  553,85 m 

 P3 � 150 mm FºFº 

 P20 � 150 mm FºFº 

 P21 � 200 mm FºFº 

Entrada d’água: P23 � 200 mm FºFº 

 P13 � 300 mm FºFº 

 P22 � 300 mm FºFº 

 P21A � 300 mm FºFº 

Saída d’água:  � 350 mm  

Extravasor:  � 350 mm  

Descarga de fundo:  � 200 mm  

O Reservatório T1, que é alimentado através do recalque exercido pela estação 
elevatória EEAT1, é do tipo elevado, construído em concreto armado, possui uma 
capacidade de 300 m3, está localizado na Vila Santa Isabel e apresenta ainda as 
seguintes características: 

Cota do terreno: 578,00 m 

Cota do NA min.: 598,00 m 

Cota do NA máx.: 601,20 m 

Entrada d’água: � 350 mm  

Saída d’água: � 450 mm  

Extravasor: � 350 mm  

Descarga de fundo: � 100 mm  
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O Reservatório T2 recebe água da rede de distribuição, através do recalque 
proporcionado pela EEAT2, que opera como um booster, e está localizado na 
confluência das ruas Frei Kolbe e Aldo Verde no conjunto residencial do INOCOOP. É 
do tipo celular, em concreto armado, possui capacidade de 50 m3 e apresenta ainda as 
seguintes características: 
 

Cota do terreno: 615,00 m 

Cota do NA min.: 623,00 m 

Cota do NA máx.: 627,00 m 

Entrada d’água: � 100 mm  

Saída d’água: � 100 mm  

Extravasor: � 150 mm  

Descarga de fundo: � 50 mm  

Rede de Distribuição 
A rede de distribuição possui aproximadamente 120 km de extensão com diâmetros 
variando de 50 a 450 mm nos materiais de FºFº, PVC/PBA e CA. 
Teoricamente pode-se concluir que o sistema de distribuição da cidade é formado por 
quatro zonas de pressão, apesar de estarem todas interligadas, que são: 

- Zona T1, abastecida pelo reservatório elevado T1 que atende a maior parte 
da cidade - aproximadamente 90 % das ligações prediais; 

- Zona T2, alimentada pelo reservatório elevado de mesmo nome atende o 
conjunto residencial da INOCOOP - aproximadamente 2,5 % das ligações 
prediais; 

- Zona atendida pelos poços P18 e P19, que recalcando diretamente suas 
produções à rede, abastecem o loteamento Nova Caçapava - cerca de 7% 
das ligações prediais; e 

- Zona atendida pelo manancial superficial da Serra do Palmital que 
abastece parte do Jardim Alvorada e da Vila Menino Jesus - 
aproximadamente 0,5% das ligações prediais. 

Ligações  Prediais 
Conectadas a rede de distribuição existem 15.036 ligações prediais, assim 
distribuídas: 

Residencial = 13.468 un 

Comercial = 1.430 un 

Industrial = 58 un 

Públicas = 80 un  

Total = 15.036 un  

 
2.2   Sistema Existente de Esgotamento Sanitário 
 
O sistema existente de esgotamento sanitário da cidade de Caçapava foi dividido em 
quatro bacias, a saber: 
Bacia Norte; 
Bacia  Oeste; 
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Bacia Leste; e 
Bacia Centro. 
A bacia Norte situa-se na margem esquerda do rio do Paraíba do Sul enquanto todas 
as outras localizam-se na margem oposta deste curso natural. A bacia Norte 
juntamente com o bairro denominado Parque Residencial Nova Caçapava são as 
únicas localidades que lançam seus efluentes coletados de forma “in natura” nos 
cursos d’água da região, respectivamente, rio Paraíba e no ribeirão dos Mudos. 
As outras bacias, Oeste, Centro e Leste além de contarem com rede coletora, 
interceptores, estações elevatórias e linhas de recalque, dispõem também de unidades 
de tratamento do tipo lagoas de estabilização. 
Apresenta-se a seguir as características das diversas unidades operacionais 
pertencentes as quatro bacias de esgotamento que compõem o sistema de Caçapava. 

Ligações  Prediais 
Estão conectadas à malha coletora 13.987 ligações prediais, perfazendo um índice de 
atendimento aproximado de 88%, estas ligações estão assim distribuídas: 

Residencial = 12.573 un 

Comercial = 1.355 un 

Industrial = 56 un 

Públicas = 63 un  

Total = 13.987 un  

Rede Coletora 
A rede coletora possui uma extensão total de 86 km, assim distribuídas: 

Bacia Extensão por diâmetro (m) 
 �150 mm �200 mm �250 mm �300 mm �400 mm �450 mm �500 mm �600 mm Total 

Norte 11.132 480 - 288 - - - - 11.900 
Centro 40.447 1.629 343 1.245 667 490 608 514 45.943 
Oeste 10.534 866 - 386 - - - - 11.786 
Leste 14.845 51 - 880 926 - - - 16.902 
Total 76.958 3.026 343 2.799 1.593 490 608 514 86.331 

Interceptores e Emissários 
O sistema de afastamento dos esgotos sanitários coletados é formado por dois 
emissários, denominados Central e Oeste, que operam por gravidade, sendo suas 
principais características mostradas a seguir:  

Emissários 
Características 

Central Oeste 

Início Bacia Central Bacia Oeste 
Chegada ETE - Central ETE - Oeste 
Diâmetro (mm) 600 300  
Material Concreto Manilha de barro 
Extensão (m) 98 250 
Vazão (l/s) 101,34 31,06 
Ano de Construção 1974 1973 
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Estações Elevatórias e Linhas de Recalque 
O sistema de esgotos sanitários é composto por seis estações elevatórias e seis linhas 
de recalque, sendo suas principais características apresentadas nos quadros a seguir: 

Denominação e Lançamento das Estações Elevatórias 

Denominação Recalca para 

EE – Vila Isabel Bacia Central 

EE – Vila Galvão Bacia Oeste 

EE – Jardim Primavera Bacia Leste 

EE – Central Bacia Central 

EE – Oeste Bacia Oeste 

EE - Leste Bacia Leste 

Relação dos Equipamentos Instalados nas Estações Elevatórias 

Bombas Motor 

EE 
Marca Modelo Tipo 

Vazão 

m3/h 

AMT 

m.c.a. 

Quant. 

un. 
Marca Modelo 

Potência 

CV 

Rotações 

rpm 

V. Galvão KSB 80-200E SB 11,50 17,60 1 ? ? 4,4 1.750 

V. Isabel ABS AFP-100-407 SB 110,00 9,00 1 ? ? 7,5 1.750 

J. Primavera ABS AFP-100-403 SB 60,00 8,00 1 ? ? 3,5 1.750 

Central FLYGT CP-3152 SB ? ? 1 ? ? ? 3.500 

Oeste FLYGT CP-3085/434 SB 90,00 5,00 2 ? ? 3,2 3.500 

Leste ABS AFP-100-407 SB 106,00 9,00 1 ? ? 7,5 1.750 

SB = Submersível 

Características Principais das Linhas de Recalque 

Linha de 

Recalque 

Diâmetro 

(mm) 

Extensão 

(m) 
Material Início Término 

V. Galvão ? ? FºFº EE V. Galvão Bacia Central 

V. Isabel 200 264 FºFº EE V. Isabel Bacia Oeste 

J. Primavera ? ? FºFº EE J. Primavera Bacia Leste 

Central  ? ? FºFº EE Central ETE Central 

Oeste ? ? FºFº EE Oeste ETE Oeste 

Leste ? ? FºFº EE Leste ETE Leste 

Tratamento 
O sistema de Caçapava dispõe de três unidades de tratamento de esgotos, sendo: 

- ETE Leste - unidade de tratamento do tipo lagoa de estabilização 
facultativa, trata as contribuições referentes a bacia de mesmo nome e 
apresenta as seguintes dimensões: 
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Largura = 93,00 m 

Comprimento = 208,00 m 

Profundidade = 2,35 m 

Borda Livre = 0,40 m  

- ETE Oeste - unidade de tratamento constituída por uma lagoa aerada 
seguida por lagoa de decantação, além de tratar as contribuições relativas 
a bacia de mesmo nome, beneficia também os efluentes da fabrica Nestlé.  

Apresenta as seguintes dimensões: 

Características Lagoa Aerada Lagoa Facultativa 

Largura = 61,50 m 61,50 m 

Comprimento = 103,00 m 103,00 m 

Profundidade = 2,45 m 2,45 m 

Borda Livre = 0,50 m  - 

Nº de Aeradores = 5 un - 

- ETE Centro - unidade de tratamento do tipo lagoa de estabilização 
facultativa, trata as contribuições referentes a bacia de mesmo nome e 
apresenta as seguintes dimensões: 

Largura = 178,00 m 

Comprimento = 250,00 m 

Profundidade = 1,50 m 

Borda Livre = 0,50 m  

O corpo receptor dos efluentes destas unidades de tratamento é o rio Paraíba do Sul. 
Os esgotos da bacia Norte e do Parque Nova Caçapava são lançados sem nenhum 
tipo de tratamento no rio Paraíba do Sul e no ribeirão dos Mudos, respectivamente.  
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3 CACHOEIRA PAULISTA 
 
A Companhia de Saneamento Básico de São Paulo – SABESP, empresa 
concessionária de âmbito estadual, é a responsável pela operação e manutenção dos 
sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário da cidade de 
Cachoeira Paulista, através de sistema operacional local, subordinado a Unidade de 
Negócios Vale do Paraíba-IV, sediada em São José dos Campos. 
 
3.1 Sistema Existente de Abastecimento de Água 
 
O sistema de abastecimento de água da cidade de Cachoeira Paulista atende 
atualmente a 100 % da população e é constituído, basicamente, por uma única 
Captação no rio Bocaina, Adutora de Água Bruta, Estação de Tratamento, 
Reservatórios e Rede de Distribuição. 
 
A Estação de Tratamento de Água é do tipo compacta, envolvendo os processos de 
coagulação, floculação, decantação, cloração e fluoretação. Sua capacidade nominal é 
de 70 l/s, podendo tratar, em sobrecarga, até 90 l/s. 
 
Apresenta-se a seguir os dados do sistema de distribuição atualmente implantado: 
 

Características da rede de distribuição 
 

Nº DE LIGAÇÕES ATIVAS 7.786 
Nº DE ECONOMIAS ATIVAS 8.081 
COMPRIMENTO TOTAL DA REDE 105.573 m 
COMPRIMENTO TOTAL DA ADUTORA 8.483 m 

 
3.2 Sistema Existente de Esgotamento Sanitário 
 
O sistema de esgotamento sanitário existente atende cerca de 92 % da população 
local e é constituído das seguintes unidades operacionais:  
 
Coletores Troncos 
 
Coletor Tronco Palmital 
 
Desenvolve-se ao longo do rio Pitéu e lança os esgotos na Elevatória EE-1. Possui 
683 m de comprimento, constituído por tubos em PVC, com diâmetros de 200 e 
300mm. 
 
Coletor Tronco Minhoca 
 
Desenvolve-se ao longo do córrego Minhoca e lançará os esgotos no futuro interceptor 
que encaminhará os esgotos à Estação de Tratamento. Possui 2.085 m de 
comprimento, constituído por tubos em PVC, com diâmetros de 200 e 300 mm. 
 
Coletor Tronco Moinho I 
 
Desenvolve-se ao longo do córrego de mesmo nome e lançará os esgotos no futuro 
interceptor que encaminhará os esgotos à Estação de Tratamento. Possui 1.498 m de 
comprimento, constituído por tubos em PVC, com diâmetros de 200 e 300 mm. 
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Coletor Tronco Moinho II 
 
Desenvolve-se ao longo do córrego Moinho II e lança os esgotos veiculados no coletor 
tronco Moinho I. Possui 315 m de comprimento, constituído por tubos em PVC, com 
diâmetro de 200 mm. 
 
Estações Elevatórias e Linhas de Recalque 
 
Foram executadas as Estações Elevatórias definidas no projeto executivo como: EE-2, 
EE-3 e EE-4, situadas respectivamente, na rua Eurídice G. Ramos, rua Cap. Pires 
Fernandes e rua Dr. Campos Sales. Estas Elevatórias possuem as seguintes 
características: 
 

Características das Estações elevatórias 
 

ELEVATÓRIAS VAZÃO   
(l/s) 

H man.   
(mca) Nº DE CONJUNTOS MODELO POTÊNCIA   

(CV) 
EE-2 17,17 6,80 1 + 1 ABS AFP 100-405 5 
EE-3 5,93 5,92 1 + 1 ABS ROB – 801 T 2 
EE-4 3,04 8,70 1 + 1 ABS ROB – 801 T 2 

 
Foram implantadas as linhas de recalque das elevatórias EE-3 e EE-4, com as 
seguintes características: 
 

Características das Linhas de Recalque 
 

LINHA DE RECALQUE EXTENSÃO (m) DIÂMETRO (mm) MATERIAL 
LR – 3 218,00 100 FºFº 
LR –4 140,00 100 FºFº 

 
Rede coletora 
 
Todo o sistema existente despeja os esgotos na forma “in natura” nos coletores 
troncos e nos córregos que drenam a cidade que, por sua vez, deságuam no rio 
Paraíba do Sul. 
 
A rede coletora atende 92 % da cidade e possui as seguintes características: 

 
Características da Rede Coletora 

 
COMPRIMENTO TOTAL 57.112 m 
DIÂMETROS 100, 150, 200 e 250 mm 
PROFUNDIDADE MÉDIA 1,00 m 
NÚMERO DE LIGAÇÕES ATIVAS 6.392 
NÚMERO DE ECONOMIAS ATIVAS 6.642 
ESTADO DE OPERAÇÃO BOM 
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4 CRUZEIRO 
 
Os sistemas de abastecimento de água e coleta de esgotos sanitários na cidade de 
Cruzeiro são mantidos e operados pelo Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE. 
 
4.1 Sistema Existente de Abastecimento de Água 
 
Mananciais 
 
A cidade de Cruzeiro é abastecida por quatro mananciais de superfície, assim 
discriminados: 
 

- Rio Batedor, reforçado pelo rio Passa Vinte, em períodos de estiagem; 
- Rio dos Lopes; 
- Rio da Água Limpa, e 
- Rio do Braço.  

 
Captações e Adutoras de Água Bruta 
 
As captações de água são feitas diretamente nos leitos dos referidos rios, mediante 
pequenas barragens de nível, visando garantir as submergências dos crivos de 
tomada. 
 
Os encaminhamentos das vazões captadas às unidades de tratamento, 
respectivamente: ETA 1 (Avelino José Mariano), ETA 2 (Pedro Bussato), ETA 3 (João 
Madureira de Barros) e ETA 4 (Fiori Biondi), são feitos através das respectivas 
adutoras de água bruta, que apresentam as seguintes características: 
 
A adução de água bruta do rio Batedor até a ETA 1 é feita por gravidade, através de 
uma linha de FºFº, com de 9.645 m de extensão e diâmetros de 250 e 300 mm. Esta 
linha recebe um reforço proveniente do Rio Passa Vinte, feito por uma tubulação de 
FºFº, com de 850 m de extensão e com diâmetro de 200 mm. O desnível existente 
entre a captação e a ETA 1 é da ordem de 139 m. 
 
A adução de água bruta do Rio dos Lopes é feita por recalque, através de um conjunto 
moto-bomba com 15 cv de potência, que aduz a água por uma tubulação de FºF, com 
100 mm de diâmetro, até a ETA 2. O desnível existente entre a captação e a ETA 2 é 
da ordem de 8 m. Esta unidade está desativada, porém mantida em condições de ser 
operada em situações de emergência, estiagem ou deficiência das outras unidades de 
tratamento. 
 
A adução de água bruta do Rio Água Limpa até a ETA 3 é feita por recalque, através 
de 3 conjuntos moto-bombas com 60 cv de potência, que aduzem a água por uma 
tubulação de FºFº, com 45 m de extensão e com 200 mm de diâmetro. O desnível 
existente entre a captação e a ETA 2 é da ordem de 45 m. 
 
A adução de água bruta do rio do Braço até a ETA 4 é feita por gravidade, através de 
uma linha de FºFº, com de 850 m de extensão e diâmetro de 200 mm. O desnível 
existente entre a captação e a ETA 4 é da ordem de 150 m. 
 
A captação de água deste subsistema atualmente está sendo utilizada pela SABESP, 
provisoriamente para atendimento à cidade de Lavrinhas, até que sua captação, 
danificada por inundação, seja reconstruída. 
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Tratamento 
 
O sistema de abastecimento de água de Cruzeiro possui quatro estações de 
tratamento de água, cada uma abastecida por um manancial e podem ser assim 
descritas: 
 
ETA 1 – Avelino José Mariano  
 
Trata-se de uma estação completa de tratamento de água, com funcionamento por 
gravidade, constituída de um bloco hidráulico floco-decantador de alta taxa e filtros 
russos ou ascendentes, com capacidade para tratar 864 m3/h.  
 
ETA 2 – Pedro Bussato 
 
A ETA 2 é uma unidade compacta com capacidade para tratar 60 m3/h. O sistema é 
pressurizado a partir da bomba existente na captação, passando pela ETA e 
distribuindo diretamente na rede. Esta unidade se mantém fora de operação e 
somente é acionada em curtos períodos em que há necessidade de reforço no 
sistema, conforme já mencionado. 
 
ETA 3 – João Madureira de Barros 
 
Trata-se de uma estação completa de tratamento de água, capaz de para tratar 
230m3/h com funcionamento misto (gravidade e pressão) constituída de um bloco 
hidráulico, floco-decantador de alta taxa, e dois filtros metálicos de pressão, 
alimentados por dois conjuntos moto-bombas de 30 cv de potência, de funcionamento 
alternado. 
 
ETA 4 – Fiori Biondi 
 
A ETA 4 é uma unidade compacta com capacidade para tratar 200 m3/h e está situada 
no município de Lavrinhas. A alimentação da ETA é feita por gravidade e, a partir 
desta, a água é distribuída à rede que se desenvolve 150 m abaixo. 
 
Os produtos químicos utilizados nas estações de tratamento são: o sulfato de alumínio 
para a coagulação, a cal para correção do pH, o cloro gasoso para desinfecção e o 
fluossilicato de sódio para o combate e prevenção das cáries. 
 
Reservação e Subadutoras de Água Tratada 
 
Junto à ETA 1 existe um reservatório semi-enterrado, construído em estrutura mista de 
concreto e alvenaria, com 4.000 m3 de capacidade. Dele partem cinco subadutoras de 
FºFº, respectivamente com 200, 250, 300, 300 e 350 mm de diâmetros, que se 
ramificam na rede de distribuição. 
 
Da ETA 2 parte uma linha de DEFºFº, com 100 mm de diâmetro e 820 m de extensão 
que se ramifica, da mesma maneira, na rede de distribuição. 
 
Junto a ETA 3 existe um reservatório semi-enterrado, construído em alvenaria, com 
1.500 m3 de capacidade. Dele partem duas subadutoras de FºFº, respectivamente 
com 200 e 350 mm de diâmetros, que se ramificam na rede de distribuição. 
 
Da ETA 4 parte uma linha de DEFºFº, com 200 mm de diâmetro e 9.900 m de 
extensão que se ramifica, da mesma maneira, na rede de distribuição. 
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O abastecimento do Bairro Itagaçaba, situado na margem direita do rio Paraíba do Sul 
é feito por um “booster” na rede de distribuição, constituído por um conjunto moto-
bomba de 60 cv de potência e dois de 15 cv que recalcam a água para um 
reservatório semi-enterrado, de concreto armado, com 150 m3 de capacidade, através 
de uma linha de 100 mm de diâmetro e 965 m de extensão. Este reservatório é 
responsável pela alimentação das redes de distribuição dos bairros Bela Vista e Vista 
Alegre. 
 
Rede de Distribuição 
 
A malha de distribuição hoje apresenta uma extensão total de 280.000 m, com 
diâmetros variando de 50 a 350 mm, sendo as tubulações de PVC/PBA e F0F0. 
 
Ligações Domiciliares  
 
A rede de distribuição possui 21.500 ligações, atendendo a 22.000 economias. O 
índice de atendimento hoje é de 100% da população urbana, com 95% das ligações 
micromedidas. 
 
4.2 Sistema Existente de Esgotamento Sanitário 
 
O sistema de esgotamento sanitário da cidade de Cruzeiro constitui-se somente de 
rede coletora, com extensão aproximada de 250.000 m que recebe, clandestinamente, 
ligações pluviais. A cidade não possui coletores troncos ou interceptores, propiciando, 
desta forma, o lançamento dos esgotos diretamente, sem tratamento algum, nos 
cursos d’água que cortam a cidade e no rio Paraíba do Sul. 
 
A Prefeitura Municipal de Cruzeiro já dispõe de recursos financeiros, obtidos através 
do FEHIDRO, para o desenvolvimento dos projetos básico e executivo de uma 
estação de tratamento para o bairro de Itagaçaba, situado na margem direita do rio 
Paraíba do Sul. 
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5 GUARATINGUETÁ 
 
Os sistemas de abastecimento de água e coleta de esgotos sanitários são mantidos e 
operados pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaratinguetá - SAAEG. 
 
5.1 Sistema Existente de Abastecimento de Água 
 
Mananciais 
 
A cidade de Guaratinguetá é atendida por três mananciais superficiais e dez 
mananciais subterrâneos, assim discriminados: 
 
Mananciais Superficiais: 
 
Ribeirão Guaratinguetá (Sistema Principal); 
Ribeirão dos Lemes (Sistema Principal); e 
Ribeirão Gomeral (Sistema Isolado). 
 
Mananciais subterrâneos: 
Parque Santa Clara; 
Vila dos Comerciários; 
Vila Municipal; 
Jardim Santa Luzia; 
Montes Verdes; 
Los Angeles; 
Pingo de Ouro; 
Vila Ofélia; 
Engenho D’Água; e 
Rocinha. 
 
Captações de Água Bruta 
 
Captações superficiais: 
 
Ribeirão Guaratinguetá (Sistema Principal)  
 
A captação da água é feita através de uma barragem de nível com passagem por uma 
caixa de areia e em seguida é recalcada por uma estação elevatória até a ETA, por 
uma adutora sem derivações. 
 
Ribeirão dos Lemes (Sistema Principal) 
 
 A captação no Ribeirão dos Lemes, localizada na serra da Mantiqueira, a cerca de 
20Km da ETA, é feita por enrocamento de pedras para represamento e garantia de 
nível da água. Deste local, a água é aduzida, por gravidade, até uma barragem de 
acumulação com cerca de 60.000 l, onde são aplicadas, precariamente, soluções de 
cloro e flúor, devido à existência de derivações à montante da ETA. A partir da 
barragem, a água é transportada por gravidade até a entrada da ETA onde interliga-se 
com a adutora vinda do Ribeirão Guaratinguetá.  
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Ribeirão Gomeral (Sistema Isolado) 
 
 Distante cerca de 20 Km da área urbana de Guaratinguetá, é responsável pelo 
abastecimento do bairro das Pedrinhas, o Clube do Campo e o loteamento Monte 
Sonar, com baixo adensamento populacional. 
 
A captação é feita no Ribeirão Gomeral, localizado no bairro das Pedrinhas e 
constituída por enrocamento de pedras para represamento e manutenção de nível de 
água. Deste local, a água é aduzida por gravidade até à ETA – Pedrinhas, contendo 
um reservatório de 20 m3 de capacidade, onde são aplicadas soluções de cloro e flúor. 
A partir desta, a água é transportada por gravidade até o núcleo do bairro.  
 
Esta captação é integrante dos sistemas isolados, nos quais estão inseridos os poços 
tubulares. 
 
Captações subterrâneas dos Sistemas Isolados 
 
Parque Santa Clara 
 
A captação é feita em um poço profundo denominado P4, revestido com tubos de PVC 
geomecânico, com profundidade de 138 m, com bombeamento para o reservatório 
R25 de 50 m3, onde a água é armazenada e distribuída para a região. 
 
Vila dos comerciários 
 
A captação é feita em um poço profundo denominado P5 revestido com tubos de PVC 
geomecânico, com profundidade de 138 m, com bombeamento para o reservatório 
R26 de 150 m3, onde a água é armazenada e distribuída na região. 
 
Vila Municipal 
 
A captação é feita em um poço profundo denominado P6 revestido com tubos de PVC 
geomecânico, com profundidade de 158 m, com bombeamento para o reservatório 
R31 de 200 m3, onde a água é armazenada e distribuída na região. 
 
Jardim Santa Luzia 
 
A captação é feita em um poço profundo denominado P2 revestido com tubos de PVC 
geomecânico, com profundidade de 183 m, com bombeamento para o reservatório 
R17 de 300 m3, onde a água é armazenada e distribuída na região. 
 
Montes Verdes 
 
A captação é feita em um poço profundo denominado P3 revestido com tubos de PVC 
geomecânico, com profundidade de 154 m, com bombeamento para o reservatório 
R19 de 300 m3, onde a água é armazenada e recalcada para o Parque das Garças, 
para um reservatório de 50 m3, onde é distribuída na região do Parque das Garças e 
Bom Jardim. 
 
Los Ângeles 
 
A captação é feita em um poço profundo denominado P7 revestido com tubos de PVC 
geomecânico, com profundidade de 158 m, com bombeamento para o reservatório 
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R20A de 50 m3, onde a água é armazenada e distribuída na região do Pingo de Ouro e 
Loteamento São Sebastião. 
 
Pingo de Ouro 
 
A captação é feita em um poço profundo denominado P1 revestido com tubos de aço 
DIN 2440, com profundidade de 184 m, com bombeamento para o reservatório R14 de 
150 m3, onde a água é armazenada e distribuída na região do Pingo de Ouro e 
Bosque dos Ipês. 
 
Vila Ofélia 
 
A captação é feita em um poço profundo denominado P8 revestido com tubos de PVC 
geomecânico, com profundidade de 110 m, com bombeamento para o reservatório 
R32 de 50 m3, onde a água é armazenada e distribuída na região.  
 
Engenho D’Água 
 
A captação é feita em um poço profundo denominado P9 revestido com tubos de PVC 
geomecânico, com profundidade de 108 m, com bombeamento para o reservatório 
R33 de 50 m3, onde a água é armazenada e distribuída na região.  
 
Rocinha 
 
A captação é feita em um poço profundo denominado P24 perfurado em formação 
cristalina, com profundidade de 244 m, com bombeamento para o reservatório R24 de 
150 m3, onde a água é armazenada e distribuída na região.  
 
Adução de Água Bruta do Sistema Principal 
 
Adução por Gravidade 
 
É feita por tubos de FºFº, juntas de chumbo, diâmetro de 250 mm e extensão 
aproximada de 24.000 m. A vazão média é de 160 m3/h. 
 
Adução por recalque 
 
É feita em tubos de FºFº, juntas soldadas eletricamente, diâmetro de 550 mm e 
extensão aproximada de 274 m. A vazão média é de 650 m3/h. 
 
Tratamento 
 
A estação de tratamento é do tipo convencional, composta de: 

- oito floculadores verticais independentes para cada câmara;  
- quatro decantadores retangulares, com cortinas perfuradas de tábuas de 

peroba verticais, intercaladas às tábuas transversais. Foram instalados 
módulos tubulares em toda a extensão de três das quatro câmaras, sendo 
que, na quarta câmara a instalação foi parcial. O restante do material está 
sendo adquirido;  

- quatro filtros por gravidade, com leito filtrante constituído por dupla camada 
de antracito e areia. A lavagem é feita por reversão de fluxo, com a 
utilização de um reservatório de 150 m3, localizado sobre a ETA. 
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Os produtos químicos utilizados na estação de tratamento são: o sulfato de alumínio 
para a coagulação, a cal para correção do Ph, o cloro gasoso para desinfecção e o 
fluossilicato de sódio para o combate e prevenção das cáries. 
 
Reservação 
 
Os sistemas principal e isolados possuem reservação calculada para um mínimo de 
1/3 do consumo máximo diário e as unidades são as seguintes: 
 

Centro de 
Reservação Localização Volume  

(m3) Observações 

CR-05 ALTO DAS ALMAS 100 RUA RANGEL PESTANA-RES. DO MEIO 
CR-05 ALTO DAS ALMAS 50 RUA SÃO JOSÉ 
CR-05 ALTO DAS ALMAS 50 RUA SÃO JOSÉ 
CR-04 ALTO DE  S. JOÃO 75 ATENDE SERRA PELADA 
CR-04 ALTO DE  S. JOÃO 50 RESERVATÓRIO DO ALTO 
CR-04 ALTO DE  S. JOÃO 50 NA TORRE  DA MANCHETE 
CR-06 CLUBE DOS 500 50 RESERV. DA ZONA ALTA 
CR-06 CLUBE DOS 500 250 RESERV. DA ZONA BAIXA 
CR-33 ENGENHO D’ÁGUA  50 RESERV. ENGENHO 
CR-07 ETA 720 RESERV. BAIXO PEDREGULHO 
CR-01 ETA 1500 TANQUE DE CONTATO 
CR-00 EXPOSIÇÃO 120 POÇO DE SUCÇÃO DA EE 6 – CLUBE DOS 500 
CE-13 JARDIM MODELO 50 ALTO JARDIM MODELO 
CR-18 JARDIM SANTA LUZIA 25 RESERV. ALTO SANTA LUZIA 
CR-17 JARDIM SANTA LUZIA 300 RESERV. BAIXO SANTA LUZIA 
CR-12 JARDIM TAMANDARÉ 50 ATENDE SUCUPIRA 
CR-11 JARDIM TAMANDARÉ 50 RUA INGLÊS DE SOUZA 
CR-99 LOS ÂNGELES 50 P/  ATENDER ZONA ALTA PINGO DE OURO 
CR-19 MONTES VERDES 300 RESERV. DE ACUMULAÇÃO – APOIADO 
CR-22 PARQUE DAS GARÇAS 50 PARQUE DAS GARÇAS E BOM JARDIM 
CR-21 PARQUE DAS GARÇAS 50 TRANSF. P/  JARDIM TAMANDARÉ 
CR-25 PARQUE SANTA CLARA 50 SOMENTE P/  ALTO SANTA CLARA 
CR-15 PARQUE S. FRANCISCO 300 NA ÁREA VERDE DO PARQUE 
CR-16 PARQUE S. FRANCISCO 100 P/  ATENDER AO RES. ANDRÉ  ROCA 
CR-23 PEDRINHA 20 ATENDE O NÚCLEO DA PEDRINHA 
CR-20 PINGO DE OURO 160 ATENDE BOSQUE DOS IPÊS E RETIRO 
CR-14 RECINTO DE EXPOSIÇÕES 120 NO RECINTO DE EXPOSIÇÕES 
CR-02 RESERVATÓRIO GERAL 2500 RESERV. DO SISTEMA PRINCIPAL 
CR-03 RESERVATÓRIO GERAL 2500 ATENDE AO SISTEMA PRINCIPAL 
CR-03A RESERVATÓRIO GERAL 200 ATENDE ALTO S 
CR-04 RESERVATÓRIO GERAL 3850 ANTIGO GERAL 
CR-24 ROCINHA 170 BAIRRO DA ROCINHA E PESSEGUEIRO 
CR-26 VILA DOS COMERCIÁRIOS 180 VILA DOS COMERCIÁRIOS E S. CLARA 
CR-31 VILA MUNICIPAL 200 ATENDE V. MUNICIPAL 1 E V. MUNICIPAL 
CR-32 VILA OFÉLIA 50 RESERV. DA VILA OFÉLIA 
 
Rede de Distribuição 
 
A malha de distribuição hoje apresenta uma extensão total de 440.000 m. A maioria da 
rede de distribuição é de material plástico e há, ainda, uma grande quantidade de 
tubos com diâmetros inadequados atendendo à população. 
 
Ligações Domiciliares  
 
A rede de distribuição possui 31.555 ligações, atendendo a 35.589 economias. O 
índice de atendimento hoje é de 99,3 % da população urbana, com 100% das ligações 
micromedidas. 
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5.2 Sistema Existente de Esgotamento Sanitário 
 
O sistema de esgotamento sanitário existente em Guaratinguetá atende a cerca de 
91% da população urbana, contando com 374.898 m de rede coletora, com 28.624 
ligações domiciliares atendendo a 32.000 economias. 
 
Somente parte dos esgotos produzidos é tratada à nível secundário em duas estações 
de tratamento do tipo aeração prolongada, sendo o restante lançado “in natura” nos 
cursos d’água que cortam a cidade. O SAAEG vem desenvolvendo um trabalho de 
despoluição desses córregos, com a implantação de coletores de fundo de vale e com 
a implementação do Plano Diretor para Esgotamento Sanitário visando à construção 
de ETEs modulares nas bacias de esgotamento. 
 
O sistema conta com onze estações elevatórias de rede, cujas características são: 
 

Localização Tipos dos 
Conjuntos 

Nº dos  
Conjuntos 

Altura 
Manom. ( m ) 

Potência dos 
Conjuntos ( cv ) 

EEL 1 - PROSEGE SUBMERSÍVEL 2 5 5 
EEL 2 - PROSEGE SUBMERSÍVEL 2 10 10 
EEL 3 - PROSEGE SUBMERSÍVEL 2 15 10 

EEL - INTERN. PARQUE SUBMERSÍVEL 2 15 5 
EEL -CHÁCARAS 

SELLES 
SUBMERSÍVEL 2 15 10 

EEL – JARDIM RONY SUBMERSÍVEL 2 10 5 
EEL 1 – SÃO MANOEL SUBMERSÍVEL 2 10 5 
EEL 2 – SÃO MANOEL SUBMERSÍVEL 2 10 5 

EEL FINAL – S. MANOEL SUBMERSÍVEL 2 10 10 
EEL – CDHU SUBMERSÍVEL 2 10 10 

EEL – J. DO VALE SUBMERSÍVEL 2 10 5 
 
Rede Coletora de Esgotos 
 
Abaixo apresenta-se a relação da rede coletora de esgotos existente na área urbana 
de Guaratinguetá, com seus diâmetros e comprimentos. A maioria da rede de 
distribuição é de material plástico e há, ainda, uma grande quantidade de tubos com 
diâmetros inadequados atendendo à população. 
 

 DIÂMETRO ( mm ) EXTENSÃO ( m ) 
150 302.669 
200 34.661 
250 8.420 
300 19.932 
350 1.504 
400 4.729 

> 400 2.983 
TOTAL 374.898 

 
Estações de Tratamento de Esgotos 
 
O sistema conta com duas estações de tratamento de esgotos em operação e uma 
terceira em fase de licitação, cujo término das obras está previsto para setembro de 
2003. 
 
A ETE Vila Bela recebe os esgotos coletados apenas na porção leste da cidade, 
constituindo um sistema parcial. Esta estação, construída com recursos do 
PROSEGE, conta com estação elevatória, grade de barras, caixa de areia, tanque de 
aeração e leito de secagem de lodo e funciona sem problemas operacionais. 
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A capacidade de projeto é de atendimento a uma população de 10.000 habitantes, 
correspondendo a uma vazão da ordem de 25 l/s. Atualmente a vazão tratada é de 
20l/s.  
 
A ETE Campo do Galvão recebe os esgotos coletados na porção sul da cidade, 
constituindo um sistema parcial. Esta estação, construída com recursos da Secretaria 
de Obras e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo e com contrapartida da 
Prefeitura Municipal de Guaratinguetá, conta com estação elevatória, grade de barras, 
caixa de areia, tanque de aeração e leito de secagem de lodo e funciona sem 
problemas operacionais. 
 
A capacidade de projeto é de atendimento a uma população de 10.000 habitantes, 
correspondendo a uma vazão da ordem de 25 l/s. Atualmente a vazão tratada é de 
20l/s.  
 
A estação, em fase de licitação, ETE São Francisco, está localizada na margem direita 
do ribeirão Guaratinguetá Paraíba, próximo ao Residencial Nino e deverá receber os 
esgotos das porções norte e oeste da cidade. 
 
Suas características e capacidade são iguais às das demais ETEs existentes. 
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6 JACAREÍ 
 
Os sistemas de abastecimento de água e coleta de esgotos sanitários são mantidos e 
operados pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE de Jacareí. 
 
6.1   Sistema Existente de Abastecimento de Água 
 
O sistema de abastecimento de água de Jacareí atende atualmente a 98% da 
população urbana, com 53.300 ligações, das quais 98% são micromedidas, 
beneficiando 60.776 economias. 
 
A cidade de Jacareí tem seu abastecimento de água feito primordialmente através de 
sistema de captação superficial no rio Paraíba do Sul. A estação de captação de água 
bruta (ECA), situada no bairro Jardim da Liberdade, na margem direita do rio, é 
composta por uma estrutura de tomada d’água e estação elevatória que faz o 
bombeamento da água bruta até a estação de tratamento, mediante uma linha de 
recalque de 1.000 mm de diâmetro. A estação de tratamento de água (ETA) é do tipo 
convencional, dotada de uma câmara de chegada e unidades de floculadores, 
decantadores e filtros. A água filtrada, após sofrer processo de cloração e fluoretação, 
é encaminhada aos reservatórios e distribuída à população. 
 
O sistema de produção de água foi ampliado na década de 1990 para capacidade 
nominal de 1.200 l/s. Atualmente a sua produção é da ordem de 510 l/s e terá 
brevemente sua capacidade elevada para 900 l/s com o funcionamento do segundo 
grupo moto-bomba da estação de captação. 
 
Alguns bairros centrais que eram anteriormente atendidos exclusivamente por poços 
profundos passaram a receber reforços do sistema central ETA tendo em vista o 
crescimento das demandas e a limitação de produção desses poços. Desta forma, a 
produção por poços profundos, embora bastante pequena, ainda está incorporada ao 
sistema de produção de água tratada. 
 
As demais áreas urbanas distantes da cidade têm seu abastecimento atendido por 
sistemas isolados, como é o caso do distrito de São Silvestre e Pagador Andrade que 
contam com captação superficial e tratamento através de unidades compactas. Os 
bairros Parque Meia Lua, Lagoa Azul, 1º de Maio e 22 de Abril, são atualmente 
atendidos por produção de poços profundos e à exceção do bairro 22 de Abril, os 
demais serão incorporados ao sistema central ETA, dentro do planejamento 
elaborado. 
 
Sistema de Reservação e Adução de Água Tratada – Setorização Atual 
 
A água produzida pela ETA é acumulada em quatro reservatórios localizados na área 
da estação de tratamento de água, denominados R-1, R-2, R-3 e R-5. Esses 
reservatórios centrais abastecem os demais reservatórios setoriais por subadutoras 
com escoamento por gravidade e recalque, derivando ainda as linhas de distribuição 
para a região baixa da cidade que corresponde ao centro expandido da cidade. 
 
Os reservatórios centrais da ETA e os reservatórios setoriais definem a atual 
setorização do sistema que está dividido em 16 (dezesseis) setores, sendo onze 
setores na margem direita do rio Paraíba do Sul e sete na margem esquerda. 
Tomando-se o rio Paraíba do Sul como referência, a margem direita define a região 
Leste e a margem esquerda a região Oeste da cidade. 
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Região Leste 
 
A região situada na margem direita do rio Paraíba do Sul corresponde ao sistema 
originalmente abastecido pela produção da antiga Estação de Tratamento de Água, 
cuja área de influência abrangia a região central (ETA - Zona Baixa), o Setor Sta. 
Terezinha e Cônego. Os demais bairros constituíam sistemas isolados abastecidos por 
poços profundos de pequena produção. 
 
Com a expansão da área urbana e conseqüente crescimento da demanda de água, os 
setores atendidos por poços profundos passaram a receber reforços da produção da 
ETA através do subsistema ETA - Sta.Terezinha - Jardim Paraíso, passando 
praticamente todos os setores atualmente vinculados com a produção da ETA. 
 
A região Leste é responsável pelo atendimento de aproximadamente 67% da 
população atual, que é atendida através dos seguintes setores de abastecimento: 
 

- Setor ETA - Zona Baixa (Parcial); 
- Setor Santa Terezinha; 
- Setor Cônego; 
- Setor Jardim Paraíso;  
- Setor Jardim das Indústrias (poços + reforço sistema ETA); 
- Setor Vila Zezé; 
- Setor Altos de Santana; 
- Setor Parque Califórnia (poços + reforço sistema ETA); 
- Setor Jardim Califórnia (poços + reforço sistema ETA); 
- Setor Jardim Santa Maria (poços + reforço sistema ETA); 
- Setor Meia Lua (Sistema isolado + poços profundos) 
 

Setor ETA (ET) 
 
O Setor ETA constitui à região central expandida, sendo abastecido por gravidade 
através dos reservatórios R-1, R-2 e R-3, localizados na área da estação de 
tratamento (ETA). 
 
Os reservatórios R-1 e R-2, de concreto, circulares, do tipo enterrado possuem 
capacidade nominal de 900 m³ e o reservatório R-3, de concreto, retangular, 
enterrado, tem capacidade nominal de 800 m³. Esses reservatórios estão dispostos na 
entrada da ETA em cotas altimétricas variando entre 601m e 602m. 
 
Na rede primária de distribuição estão instaladas duas estações pressurizadoras 
(“boosters” B-5 e B-7), construídas para abastecimentos das regiões mais extremas, 
que foram incorporadas ao setor. 
 
O reservatório R-2 abastece ainda os setores da margem esquerda do rio Paraíba do 
Sul. 
 
Setor Santa Terezinha (ST) 
 
Este setor é atendido pelo reservatório R-6, de concreto, circular, do tipo semi-
enterrado, com volume nominal de 450 m³, estando localizado no alto da Rua Sta. 
Terezinha em cota 665 m. 
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O reservatório é abastecido por recalque através de uma estação elevatória localizada 
na área da ETA, cuja casa de bombas abriga dois sistemas de recalque. O primeiro 
sistema é composto por uma linha bastante antiga, executada em ferro fundido no 
diâmetro Ø 150 mm e dois conjuntos moto-bomba de 100 cv de potência, cuja tomada 
d’água é feita no reservatório R-5 (que constituía uma das unidades de processo da 
antiga Estação de Tratamento de Água e transformada posteriormente em 
reservatório). 
 
O segundo sistema de recalque, de implantação mais recente, é composto por uma 
linha de diâmetro Ø 300 mm. Para abrigar os conjuntos elevatórios a casa de bombas 
do primeiro sistema foi ampliada e instalados dois conjuntos moto-bomba com 
potência de 250 cv. 
 
Do reservatório R-6, é feita a distribuição de água para o Setor Sta. Terezinha, parte 
por gravidade e parte por pressurização da linha através do “booster” B-4. Ainda na 
área do R-6, está implantada uma estação elevatória que é responsável pela adução 
ao reservatório do Jardim Paraíso R-32. 
 
Setor Cônego Bento (CB) 
 
O setor Cônego é atendido pelo reservatório R-7, de concreto, circular, do tipo semi-
enterrado com capacidade nominal de 1.000 m³ , estando no alto da Rua Cônego José 
Bento, situado em cota variando entre 647 a 650 m. 
 
O reservatório é abastecido por recalque através da estação elevatória EE-7, 
localizada na área da ETA, com construção anexa à elevatória EE-6 do sistema Sta. 
Terezinha. 
 
A linha de recalque tem extensão de 770 m e em diâmetro Ø 200 mm é alimentada por 
conjunto moto-bomba de 100 cv, que faz tomada d’água no reservatório R-5, 
identicamente ao sistema Sta. Terezinha. 
 
Setor Jardim Paraíso (JP) 
 
O setor JP é abastecido pelo reservatório R-32, localizado na Estrada Profª. Olinda de 
Almeida Mercadante. O reservatório, em concreto, circular, do tipo apoiado, tem 
capacidade nominal de 1.500 m³ e é alimentado por recalque a partir do reservatório 
R-6 (Sta. Terezinha).  
 
O sistema de recalque Sta. Terezinha-Jd. Paraíso (R-6 – R-32) é composto por uma 
casa de bombas onde estão instalados dois conjuntos moto-bomba de eixo horizontal 
de 50 cv de potência, sendo um previsto originalmente como reserva. A linha de 
recalque tem extensão de 2.697 m e foi construída com tubos de ferro fundido com 
diâmetro Ø 250 mm. 
 
Do reservatório do Jardim Paraíso (R–32) partem duas linhas primárias de distribuição 
por gravidade. A primeira linha abastece os bairros Jardim Santo Antônio da Boa Vista 
e Jardim Colônia situados no extremo Leste da cidade. A segunda linha abastece em 
marcha os bairros Jardim Paraíso, Jardim Yolanda, Conjunto Novo Amanhecer, Jardim 
Pitoresco, Cidade Salvador, Jardim Real, Parque dos Príncipes e Jardim Santa 
Marina. Abastece ainda o reservatório R-11 (setor Vila Zezé) e os reservatórios R-24 
(setor Parque Califórnia), R-27 (setor Jardim Califórnia), R-9 (setor Jardim das 
Indústrias) como reforço à produção dos poços que alimentam esses reservatórios. 
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No bairro Parque dos Príncipes foi construído recentemente um reservatório de 1.500 
m³, alimentado por derivação do trecho da linha principal em diâmetro Ø 400 mm. 
 
Setores Jardim das Indústrias (JI), Vila Zezé (VZ) E Altos de Santana (AS) 
 
O abastecimento é feito através do reservatório R-10, em concreto, circular, semi-
enterrado, com volume nominal de 500 m³. O reservatório é alimentado pela produção 
de três poços profundos P-1, P-10 e P-13, recebendo ainda reforço de adução do 
sistema central ETA através do sistema Jardim Paraíso. 
 
No reservatório R-10 é feita sucção das estações elevatórias EEA-1, que alimenta o 
reservatório R-11 de Vila Zezé, e a elevatória EEA-2 que recalca para os reservatório 
R-9 e R-36 de Altos de Santana. 
 
O reservatório R-10 faz distribuição para a região baixa do setor JI e o reservatório R-
9, com volume de 72 m³ distribui para a região alta. O reservatório R-36, elevado, faz 
distribuição para o setor Altos de Santana e tem capacidade de 15 m³ . 
 
O reservatório R-11 (Vila Zezé) recebe, por recalque, a vazão proveniente da 
elevatória EEA-1 e o reforço de adução do sistema central ETA, através do sistema 
Jardim Paraíso. O R-11 constitui em uma mesma estrutura reservatório apoiado e 
elevado, que distribui ao setor. Na saída do reservatório apoiado está instalada a 
estação elevatória EEA-11, para abastecimento das regiões mais altas do setor. A 
câmara inferior tem volume de 500 m³ e a câmara superior volume de 200 m³. 
 
Setor Parque Califórnia (PC) 
 
O setor formado pelo bairro do mesmo nome tem o abastecimento feito pelo 
reservatório R-24 constituído por uma estrutura com três câmaras sobrepostas, com 
volume unitário de 75m³. O reservatório é alimentado pelo poço profundo P-25 que 
recalca para a câmara intermediária, que se comunica com a câmara inferior onde é 
feita sucção da bomba da EEA-9, recalcando por sua vez para a câmara superior. A 
distribuição ao setor é feita a partir da câmara superior. 
 
Setor Jardim Califórnia (JC) 
 
Composto pelos bairros Jardim Primavera, Jardim Vera Lúcia, Jardim Marcondes, 
Jardim Luíza, Jardim Califórnia, Jardim Nicélia, Jardim Dora e Rio Comprido, tem seu 
abastecimento feito por quatro reservatórios de fibra de vidro com volume unitário de 
150 m³, alimentados pela produção dos poços profundos P-15 e P-19 e por reforço de 
adução do sistema central via sistema Jardim Paraíso. 
 
A distribuição aos bairros em regiões mais baixas é feita por gravidade diretamente 
dos reservatórios e por pressurização da linha para as regiões mais altas através do 
“booster” B-14. Um segundo “booster” B-15 recalca diretamente para distribuição do 
bairro Rio Comprido, na região norte da cidade. 
 
O reservatório Jardim Califórnia recebe ainda reforço de vazão de rede do sistema 
central proveniente de recalque do reservatório R-37 do Jardim Marcondes. 
 
Setor Jardim Santa Maria (SM) 
 
O setor é constituído pelo prolongamento do bairro Jardim Santa Maria. O reservatório 
R-35 em fibra de vidro e volume de 100 m³ é abastecido pela produção do poço 
profundo  
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P-21, contando ainda com o “booster” B-17 que pressuriza a linha para distribuição do 
bairro. 
 
Região Oeste 
 
A área da margem esquerda do rio Paraíba do Sul tem seu abastecimento efetuado 
através do reservatório R-2 da ETA, onde uma linha primária de distribuição em 
diâmetro Ø 450 mm encaminha pela encosta do morro em direção à estação de 
captação, seguindo posteriormente pela margem direita do rio Paraíba atingindo a 
margem oposta mediante uma travessia em diâmetro Ø 400 mm na Ponte Nossa 
Senhora da Conceição. 
 
A zona baixa é abastecida diretamente pela referida linha primária e a zona alta é 
atendida através de estações pressurizadoras. 
 
Com a implantação parcial de uma linha de Ø 500 mm, prevista para adução ao futuro 
centro de reservação do setor Oeste e da linha subadutora de Ø 300 mm com traçado 
ao longo da Variante Lucas Nogueira Garcez  até a altura da rua Diogo Fontes, o setor 
Oeste é abastecido fundamentalmente pelo sistema central ETA, com exceção das 
Chácaras reunidas Igarapés/Jardim Bela Vista e 1º de Maio. 
 
Esses bairros que atualmente constituem em sistema isolado têm seu abastecimento 
proporcionado através da produção de dois poços profundos, P-20 (produção de 7,11 
m³/h) e poço P-22 (produção de 12,08 m³/h), que futuramente serão incorporados ao 
sistema central de acordo com planejamento existente. 
 
Os setores atualmente componentes da região Oeste são: 
 

- Setor ETA - Zona Baixa (Parcial); 
- Setor Panorama (PN); 
- Setor Santa Helena (SH) 
- Setor Jardim Esperança (JE); 
- Setor Nova Esperança (NE); 
- Setor Nova Jacareí (NJ); 
- Setor Parque Imperial (PI); 
- Setor Igarapés  

 
A Zona Baixa do setor é abastecida diretamente pelo reservatório da ETA e a Zona 
Alta tem seus reservatórios setoriais alimentados por linhas pressurizadas através de 
“boosters” tipo poço, derivadas da rede primária existente. Os atuais setores de 
abastecimento são identificados pelos reservatórios setoriais, cuja alimentação e 
bairros atendidos são descritos a seguir:  
 
Setor Panorama (PN) 
 
O Setor Panorama (PN) é abastecido pelo reservatório R-8, de concreto e volume 
nominal de 500 m³, que é alimentado pelo “booster” B-2, localizado na Praça da 
Independência. A linha de recalque tem diâmetro Ø150 mm e extensão de 1.328 m. 
Esse “booster” será futuramente desativado. 
 
O R-8, localizado no Jardim Panorama, atende os bairros Jardim Dindinha, Jardim 
América, Jardim Panorama, Jardim Vista Verde, Jardim Elza Maria e Bandeira Branca. 
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Setor Santa Helena (SH) 
 
O Setor Santa Helena (SH), de implantação recente, é abastecido pelo “booster” 
denominado Chispita, derivado da linha que abastecerá o futuro centro de reservação 
do Setor Oeste, que alimenta o reservatório Santa Helena. Este reservatório, com 
volume de 800 m³, construído em aço carbono, com formato circular, abastece o bairro 
Bandeira Branca e o Conjunto Habitacional CDHU, localizados na porção meridional 
do setor, e abastecerá também o bairro Santa Helena, já implantado. Este reservatório 
abastece ainda o reservatório R-39 (Terras de São João), de concreto, constituído por 
duas câmaras de 180 m³ de capacidade, totalizando volume total de 360 m, atendendo 
o bairro do mesmo nome. 
 
Setor Jardim Esperança (JE) 
 
O Setor Jardim Esperança (JE) abastece os bairros Jardim do Portal, Jardim 
Esperança e Jardim São Luís através do reservatório R-26, que por sua vez é 
alimentado pelo "booster" B-10 através de uma linha de recalque de Ø 75 mm e 
extensão de 1.100 m. O reservatório, construído em concreto, tem volume nominal de 
150 m³. 
 
Setor Jardim Nova Esperança (NE) 
 
O Setor Jardim Nova Esperança (NE) é abastecido pelo reservatório R-25, alimentado 
pelo "booster" B-9 conjugado a um poço profundo P-16. A linha de recalque deste 
subsistema tem diâmetro Ø 150 mm. e extensão de 364 m do “booster” ao poço e 
453m do poço ao reservatório. O reservatório, construído em fibra de vidro tem 
capacidade total de 300 m³ abastecendo os bairros Jardim Nova Esperança e Vila São 
Judas Tadeu. 
 
Setor Cidade Nova Jacareí (NJ) 
 
O Setor Cidade Nova Jacareí (NJ) tem seu reservatório R-16 alimentado pelo 
"booster" B-8 mediante linha de recalque de Ø 100 mm. Este reservatório, de concreto 
tem capacidade nominal de 100 m³ abastecendo o bairro do mesmo nome. 
 
Setor Parque Imperial (PI) 
 
O Setor Parque Imperial (PI) é abastecido pelo reservatório R-41, de concreto e 
volume nominal de 500 m³, que é alimentado pelo "Booster" B-18 através de linha de 
recalque de Ø 200 mm e extensão de aproximada de 2.140 m. O reservatório 
abastece o bairro do mesmo nome e a bairro Jardim Pedramar, situado no extremo 
oeste do setor, mediante linha subadutora. 
 
Demais Localidades 
 
Além dos setores anteriormente descritos existem núcleos urbanos distantes da Sede 
do Município, que constituem sistemas isolados sendo abastecidos por sistemas 
próprios de produção de água.  
 
São Silvestre e Pagador Andrade dispõe de estação de tratamento de água compacta, 
utilizando-se de captação superficial no rio Paraíba do Sul no caso de São Silvestre e 
Pagador Andrade, a represa do rio Jaguarí. 
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No extremo Nordeste do município está localizado o bairro Conjunto 22 de Abril, 
situado às margens do rio Parateí e Rodovia D. Pedro I, que utiliza a produção de 
poço profundo. Esta localidade, de pequeno porte, não será integrada ao Sistema 
Central, devido a sua distância, devendo permanecer como Sistema Isolado. 
 
Deficiências do Sistema de Abastecimento de Água atual 
 
O sistema de produção de água tratada teve a sua capacidade nominal aumentada 
com a construção de uma nova estação de captação e ampliação da estação de 
tratamento na década de 1990, porém, as obras necessárias de ampliação do sistema 
de adução e reservação não foram totalmente efetivadas. 
 
Desta forma, a deficiência é causada pela incapacidade do sistema de adução e 
reservação da água tratada para distribuição à população. Os reservatórios existentes 
possuem pequeno volume de acumulação, gerando dificuldades na operação do 
sistema de distribuição de água o que tem exigido a necessidade de manobras 
operacionais e monitoramento constante dos níveis dos reservatórios setoriais. 
 
Face à essas dificuldades e de modo a minimizar os problemas verificados com o 
surgimento de novos loteamentos, o SAAE implantou recentemente três novos 
reservatórios (Setor Santa Helena, Setor Paraíso e Cidade Salvador). Considerando-
se os acréscimos de volume dos três novos reservatórios, a capacidade total de 
reservação do sistema é 13.000 m³. Para atendimento das demandas setoriais, 
verifica-se a necessidade atual de reservação da ordem de 7.000 m³. A deficiência na 
reservação setorial, tem levado à necessidade de linhas de reforços associadas a 
sistemas de recalque, acarretando dificuldades operacionais e de manutenção do 
sistema. 
 
O Setor Leste que abriga aproximadamente 67% da população total atendida, tem 
praticamente 72% de sua população com abastecimento atrelado ao sistema ETA - 
Santa Terezinha - Jardim Paraíso, constituindo-se portanto, de fundamental 
importância para o abastecimento deste setor. Essa configuração necessita de 
modificação urgente com a implantação de um novo centro de reservação de modo a 
desafogar o sistema Santa Terezinha. 
 
O Setor Oeste necessita, igualmente, do seu centro de reservação setorial para cobrir 
a deficiência da produção dos poços profundos e para o abastecimento da região 
periférica onde se verifica um grande crescimento populacional.  
 
Obras Emergenciais Implantadas 
 
Região Leste 
 
Os setores Vila Zezé, Parque Califórnia, Jardim Califórnia Altos de Santana e Santa 
Maria, que originalmente eram abastecidos pela produção de poços profundos, 
necessitaram, em função do crescimento das demandas, ser interligados ao sistema 
central de produção da ETA, através do subsistema ETA - Santa Terezinha - Paraíso. 
 
As obras consistiram na ampliação do sistema de recalque ETA - Santa Terezinha, 
implantação do sistema de recalque Santa Terezinha - Jardim Paraíso, construção do 
reservatório Jardim Paraíso e a construção de uma linha primária de distribuição que 
alimenta ainda os reservatórios Parque dos Príncipes, Vila Zezé, Jardim das Indústrias 
e Jardim Califórnia. 
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Desta forma, excluindo-se o setor zona baixa, atendida diretamente pelos 
reservatórios da ETA, os demais setores passam a depender fundamentalmente do 
referido subsistema o que denota a necessidade de uma nova setorização para 
garantir a segurança no abastecimento desta região densamente habitada.  
 
Região Oeste 
 
Para a região oeste foi implantado o trecho inicial da linha de subadução de Ø 500 mm 
no bairro São João, onde deriva a alimentação do “booster” Chispita e a montante a 
derivação do “booster” do Jardim Panorama.  
 
A referida linha foi construída para futura alimentação do Centro de Reservação 
Oeste. Ainda desta linha foi derivada uma subadutora de Ø 300 mm ao longo da 
Variante Getúlio Vargas até a altura da Rua Diogo Fontes. Neste trajeto foram 
derivadas as alimentações para os reservatórios existentes Terras de São João, 
Jardim Esperança, Jardim Nova Esperança, Parque Imperial e Cidade Nova Jacareí. 
 
Planejamento do Sistema 
 
Setorização e Concepção Geral do Sistema de Adução e Reservação 
 
O diagnóstico do sistema existente demonstra a necessidade de uma nova 
setorização e implantação de centros de reservação de modo a melhorar o 
abastecimento da cidade e propiciar maior segurança operacional do sistema. 
 
A macro-setorização mantém a divisão da malha urbana nas regiões Leste e Oeste, 
referido ao rio Paraíba, redefinindo os setores Leste e Oeste, tendo como centro 
produtor a estação de tratamento de água existente. 
 
Setor Leste 
 
Para o setor Leste foi previsto um centro de reservação denominado Centro de 
Reservação Altos de Santana, alimentado pela ETA mediante linha adutora por 
recalque. O CR-Altos de Santana desvincula os atuais setores atrelados ao 
subsistema ETA - Santa Terezinha -Paraíso, definindo três setores denominados Setor 
Altos de Santana - Zona Baixa, Setor Altos de Santana - Zona Alta e Setor Cidade 
Salvador. O setor Zona Alta, incorporará o atual sistema isolado Meia Lua. 
 
Desta forma, o Setor Leste ficará configurada pelos seguintes setores de 
abastecimento: 
 

- Setor ETA; 
- Setor Cônego Bento; 
- Setor Santa Terezinha; 
- Setor Jardim Paraíso; 
- Setor Altos de Santana - Zona Baixa; 
- Setor Altos de Santana - Zona Alta; 
- Setor Cidade Salvador 
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Setor Oeste 
 
Para o Setor Oeste foi previsto um centro de reservação no bairro Jardim América que 
será responsável pelo abastecimento da zona baixa e dos reservatórios setoriais 
mediante alimentação por pressurização das linhas subadutoras. A este setor serão 
incorporados o atual sistema isolado Igarapés e o novo setor Extremo Oeste. 
 
Para tanto, foi prevista a construção de um centro de bombeamento a ser denominado 
Centro de Bombeamento Nova Jacareí para alimentação dos atuais setores Jardim 
Nova Esperança, Parque Imperial, Cidade Nova Jacareí, Igarapés e do reservatório 
Veraneio Ijal. 
 
O Setor Oeste passará a ter a seguinte configuração: 
 

- Setor Zona Baixa; 
- Setor Zona Alta; 
- Setor Extremo Oeste 

 
6.2   Sistema Existente de Esgotamento Sanitário 
 
O atual sistema de esgotos sanitários de Jacareí é composto basicamente de rede 
coletora implantada em aproximadamente 96 % das ruas do município, 
correspondendo a um índice de atendimento de 93 % da população total, com 48.111 
ligações, beneficiando 55.296 economias. O sistema conta com 487 km de rede 
coletora e apenas alguns bairros mais afastados do centro urbano não são atendidos 
por rede coletora. 
 
A área urbana da Sede do município está situada em quase sua totalidade na bacia de 
drenagem do rio Paraíba do Sul, com exceção das localidades Chácaras Reunidas 
Igarapés, Jardim Bela Vista, Jardim Alvorada, Conjunto 1º de Maio, Condomínio 
Lagoinha e Conjunto 22 de Abril, que se situam na bacia do rio Parateí, contribuinte da 
margem esquerda do rio Paraíba do Sul, a jusante da área urbana. 
 
A área de planejamento está dividida em 12 (doze) bacias de esgotamento, por sua 
vez divididas em 28 sub-bacias de esgotamento, conforme denominação apresentada 
no Quadro 1.1. 
 
Deficiências do Sistema 
 
A despeito da cidade contar com a quase totalidade dos esgotos coletados, os 
mesmos são lançados diretamente nos cursos d’água devido à inexistência de sistema 
de interceptação, transporte e tratamento de esgotos. 
 
A cidade necessita, portanto, de implantação de coletores tronco, interceptores e 
respectivas obras acessórias, e construção de estações de tratamento de esgotos 
para despoluição do rio Paraíba do Sul e seus contribuintes. 
 
A configuração topográfica e a ocupação dos fundos de vale de modo desordenado, 
dificultam a implantação total de coletores tronco, configurando a existência de vários 
pontos de lançamento de esgoto bruto através das redes coletoras nos cursos d’água. 
O problema tem sido contornado com implantação de estações elevatórias que fazem 
a transposição dos esgotos dessas sub-bacias mediante bombeamento para sub-
bacias adjacentes. O sistema conta com sete estações elevatórias em operação. 
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No Quadro 1.1, apresentado ao final do texto, são apresentadas as bacias e sub-
bacias e as características de lançamento dos seus efluentes. 
 
Planejamento do Sistema 
 
O planejamento global do sistema de esgotos sanitário de Jacareí prevê a implantação 
de obras lineares de coletores tronco, interceptores; estações elevatórias e respectivos 
emissários de recalque, e estações de tratamento de esgotos. 
 
Unidades de Tratamento Previstas  
 
Para a solução do tratamento dos esgotos da cidade, o planejamento elaborado pelo 
SAAE considera a divisão da área de esgotamento em 4 sistemas, denominados 
Sistema Centro, Sistema Esperança, Sistema Meia Lua e Sistema Bandeira Branca, 
cada sistema contando com uma unidade de tratamento dos esgotos. 
 
O Sistema Centro, de maior porte, será responsável pelo atendimento das bacias 
situadas na margem direita do rio Paraíba do Sul até a rodovia Presidente Dutra. 
 
Os demais sistemas constituem unidades descentralizadas, sendo os sistemas 
Esperança e Bandeira Branca responsáveis pelo atendimento das bacias situadas na 
margem esquerda do rio Paraíba. O Sistema Meia Lua atenderá a localidade do 
Parque Meia Lua e Lagoa Azul, localizadas ao Norte da Rodovia Presidente Dutra. 
 
De acordo com as diretrizes vigentes no SAAE, os novos empreendimentos deverão 
implantar seus próprios sistemas de tratamento de esgotos. Desta forma, estão 
previstas estações de tratamento dos empreendimentos Vila Branca e Parque 
Residencial Santa Paula, localizadas ao Norte do município e da unidade Terras de 
Santa Helena junto ao bairro Bandeira Branca. 
 
O Sistema Vila Branca será responsável pelo tratamento de todos os esgotos da bacia 
de contribuição do Rio Comprido e do Córrego Guatinga, na região Nordeste do 
município, no limite com São José dos Campos. 
 
Ainda, de acordo com as diretrizes do SAAE, os núcleos situados na periferia da 
cidade e que constituem empreendimentos com características de chácaras de recreio 
deverão contar com sistemas individuais de tratamento. 
 
Demais Localidades 
 
Os distritos de São Silvestre, Pagador de Andrade e o bairro Conjunto 22 de Abril, 
constituem localidades distantes da cidade de Jacareí e deverão contar com sistemas 
próprios de tratamento dos seus esgotos. 
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Quadro 1.1 – Bacias e Sub-bacias de Esgotamento 
 
Bacias Sub-bacias Sistema Destino  

B 1.1 Centro 
B 1.2 Paraíso B 1 
B 1.3 Jardim Colônia 

Córrego do Turi/Rio Paraíba 

B 2.1 Rio Paraíba 
B 2.2 Rio Paraíba B 2 
B 2.3 

Jardim Maria Amélia 
Reversão p/ B 1.2 

B 3.1 Rio Paraíba  
B 3.2 Canal Córrego Seco B 3 
B 3.3 

Santa Maria 
Córrego Seco 

B 4.1 Córrego Guatinga B 4 B 4.2 Vila Branca Córrego Guatinga/Rio Comprido 
B 5 B 5 Meia Lua Canal Meia Lua 

B 6.1 Rio Paraíba 
B 6.2 Rio Paraíba 
B 6.3 Rio Paraíba B 6 

B 6.4 

São João 

Reversão B 6.3 
B 7.1 Canal do Tanquinho 
B 7.2 Canal São Luiz 
B 7.3 Canal São Luiz 
B 7.4 Córrego do Tanquinho 

B 7 

B 7.5 

Esperança 

Córrego do Tanquinho 
B 8 B 8 Bandeira Branca Córrego contribuinte ao Rio Paraíba 

B 9.1 Córrego contribuinte ao Rio Parateí 
B 9.2 Igarapés Córrego contribuinte ao Rio Parateí B 9 
B 9.3 22 de Abril Córrego contribuinte ao Rio Parateí 
B 10 Rio Paraíba B 10 

B-11 B 11 São Silvestre Rio Paraíba 
B 12 B 12 Pagador Andrade Rio Paraíba 
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7 LORENA 
 
A Companhia de Saneamento Básico de São Paulo – SABESP, empresa 
concessionária de âmbito estadual, é a responsável pela operação e manutenção dos 
sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário da cidade de Lorena, 
através de sistema operacional local, subordinado a Unidade de Negócios Vale do 
Paraíba - IV, sediada em São José dos Campos. 
 
7.1 Sistema Existente de Abastecimento de Água 
 
O sistema de abastecimento de água é dividido em 4 (quatro) subsistemas de 
distribuição denominados de subsistemas A, B, C e D, com as seguintes 
características: 
 
Manancial 
 
A cidade de Lorena é abastecida, na maior parte, por manancial subterrâneo e por 
dois mananciais superficiais, situados à noroeste da cidade denominados Ribeirão das 
Posses e Ribeirão Fortaleza. 
 
Captação 
 
A captação subterrânea é feita por 10 (dez) poços profundos, com as seguintes 
características: 
 

Dados de Perfuração e de Testes dos Poços Existentes 
 

POÇOS DADOS DE PERFURAÇÃO DADOS DE TESTE 
NÍVEL (m) Nº DEMOMINAÇÃO 

ESTÁTICO DINÂMICO 
PROF.  

(m) 
VAZÃO  
(m3/h) ANO  VAZÃO 

(m3/h) 
NÍVEL 

(m) 
04 Vila Cristina 28,00 49,60 160,00 105,00 1971 20,00 54,00 
05 São Roque 4,00 21,85 150,00 150,00 1972 72,00 61,00 
06 Praça Rosendo 18,80 36,00 182,00 171,00 1973 100,00 60,00 
09 Vila Zélia II 24,15 39,30 202,00 150,00 1978 Parado - 
10 Vila Passos 17,70 31,60 203,00 120,00 1978 30,00 58,00 
11 Mondesir 42,05 72,60 218,00 79,00 1985 28,00 81,00 
12 Vila Ipê II 57,18 79,84 220,00 110,00 1987 100,00 81,00 
13 Santa Edwiges 37,07 63,47 220,00 180,00 1987 90,00 61,00 
14 Vila Guarani II 44,96 53,70 254,00 135,00 1987 Parado - 
15 Vila Guarani III 54,86 74,73 248,16 250,00 1994 200,00 69,00 

TOTAIS - - - 1.340,00 - 640,00 - 
Fontes: Relatório final de poços e Relatório mensal sobre os poços tubulares emitido pela DVDP 4 da SABESP. 
 
As captações superficiais são duas, feitas por barragens para elevação de nível, e 
denominadas Captação Velha (Ribeirão das Posses) e Captação Nova (Ribeirão 
Fortaleza). As principais características das captações e dos mananciais são: 
 

Características dos Mananciais e das Captações Superficiais 
 

ITEM CAPTAÇÃO VELHA CAPTAÇÃO NOVA 
Área da bacia no local da captação 4 Km2 12 Km2 
Vazão mínima 11 l/s 32 l/s 
Barragem: 
Tipo 
Material 
Altura 
Comprimento 
Ano de construção 

 
Elevação de nível 
Alvenaria de pedra 

1,20 m 
10,30 m 

1898 

 
Elevação de nível 
Concreto ciclópico 

0,40 m 
4,00 m  
1952 

Tomada d’ água Direta em Fº Fº - diâmetro 150 mm Direta em man. de cerâmica – meia cana 
Caixa de areia Não Não 
Fonte: Relatório de Avaliação de Sistemas de abastecimento de Água/Sistemas de Esgotos Sanitários de Lorena 
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Adução de Água Bruta e Tratada 
 
A tabela a seguir apresenta as características das adutoras existentes: 
 

Características Principais do sistema de Adução de Água, segundo os Subsistemas de Abastecimento 
 

SUSISTEMA ADUTORA TIPO DIÂMETRO 
(mm) 

EXTENSÃO 
(m) 

MATERIAL 
 

VAZÃO 
(m3/h) 

ANO DE 
CONSTRUÇÃO 

A 

P5 / RAA 
P5 / REA2 
P11 / RAA 

P14 / Y 
P15 / Y 
Y / RAA 

RAA / REA1 

B / R 
B / R 
B / R 
B / R 
B / R 
B / R 
T / R 

200 
150 
250 
300 
300 
300 
300 

2.275,00 
30,00 
50,00 

500,00 
100,00 
660,00 
30,00 

FºFº 
FºFº 
FºFº 
FºFº 
FºFº 
FºFº 
FºFº 

 
 

28,00 
 

100,00 
200,00 

 
 

1985 
1987 
1994 
1987 
1981 

B 

FORTALEZA 
P6 / RAB 
P9 / RAB 
P10 / X 
P13 / X 
X / RAB 

RAB / REB1 

B / G 
B / R 
B / R 
B / R 
B / R 
B / R 
T / R 

200 
200 
250 
300 
250 
300 
400 

17.940,00 
189,00 
710,00 
300,00 
698,00 

1.150,00 
200,00 

FºFº 
FºFº 
FºFº 
FC 

FºFº 
FC 

FºFº 

 
100,00 

1952 
1982 

 
1979 
1987 
1979 
1981 

C 
P10 / RAC 
P12 / RAC 

RAC / REC1 

B / R 
B / R 
T / R 

250 
250 
250 

1.015,00 
35,00 
60,00 

FC 
FºFº 
FºFº 

 
100,00 

1979 
1987 
1981 

D POSSES 
P4 / REND 

B / G 
B / R 

150 
100 

15.922,00 
38,00 

FºFº 
FºFº 

 
20,00  

 
Vazões conforme produção dos poços 
B = Água Bruta; R = Recalque; G = Gravidade; T = Água Tratada; 
P 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, e 15 = Denominação dos poços; 
RAA, RAB e RAC = Reservatórios apoiados dos subsistemas A, B e C; 
REND = Reservatório enterrado do subsistema D; 
REA1, REA2, REB1 e REC1 = Reservatórios elevados dos subsistemas A, B e C; 
X = entroncamento das adutoras dos poços P13 e P10; 
Y = entroncamento das adutoras dos poços P14 e P15. 
 
Tratamento 
 
O tratamento consiste em simples desinfecção e fluoretação. A desinfecção é feita 
com aplicação de gás cloro nos reservatórios apoiados dos subsistemas A, B, e C e 
com aplicação de hipoclorito de sódio no reservatório do subsistema D, na chegada da 
adutora de água bruta da captação do ribeirão Fortaleza e no reservatório elevado 
REA2 do subsistema A. A fluoretação consiste na aplicação de solução de ácido 
fluossilícico nos reservatórios apoiados dos subsistemas A, B, C e D e no reservatório 
elevado REA2 do subsistema A.  
 
O quadro a seguir apresenta o consumo de produtos químicos dos meses de junho/94 
a junho/95. 

 
Consumo de Produtos químicos no Período de Junho/94 a junho/95 

 
CONSUMOS (kg) MÉDIA MENSAL (kg/mês) SUBSISTEMA GÁS CLORO HIPOCLORITO FLÚOR GÁS CLORO HIPOCLORITO FLÚOR 

A 10.800 0 1.600 831 0 123 
B 12.600 0 1.800 970 0 138 
C 6.526 0 2.100 502 0 162 
D 0 18.000 0 0 1.385 0 

FORTALEZA 0 24.000 0 0 1.846 0 
TOTAIS 29.926 42.000 5.500 2.302 3.231 423 

Fonte: Consumo de Produtos Químicos – DVDP.41 
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Reservação 
 
O sistema de reservação da cidade de Lorena está dividido em quatro centros de 
reservação coincidentes com os sistemas de distribuição, isto é: A, B, C e D, assim 
descritos: 
 
Centro de Reservação do Subsistema A 
 
O sistema de reservação do subsistema A tem capacidade para armazenar 
2.100,00m3 de água, distribuídos em 3 (três) reservatórios denominados: 
 
Reservatório Apoiado A (RAA), V = 1.700,00 m3 ; 
 
Reservatório Elevado A1 (REA1), V =    300,00 m3 ; 
 
Reservatório Elevado A2 (REA2), V =    100,00 m3 ; 
 
O RAA recebe água bruta dos poços P5 (São Roque), P11 (Mondesir), P14 (Guaraní 
II) e P15 (Guaraní III). A chegada d’água desses poços é feita diretamente no 
reservatório. Este reservatório ainda serve como tanque de contato para tratamento 
deste subsistema. 
 
O RAA está situado na rua Cel. José Vicente, entre as ruas Rio Grande do Norte e 
Piauí. É do tipo apoiado, com formato circular em planta, construído em concreto 
armado, com câmara única e capacidade de 1.700 m3, e apresenta ainda as seguintes 
características: 
 

Ano de construção 1981 
Cota do terreno 549,35 m 
Cota do fundo 548,90 m 
Cota do NA máx. 553,30 m 
Capacidade 1.700,00 m3 
Entrada d’água P5 - � 200 mm – FºFº 
Entrada d’água P11 - � 250 mm – FºFº 
Entrada d’água P14 / P15 - � 300 mm – FºFº 
Saída � 400 mm – FºFº 
Extravasor � 250 mm – FºFº 
Limpeza � 250 mm – FºFº 

 
O REA1 recebe água tratada por recalque do RAA e está localizado na mesma área 
do RAA. Funciona como distribuidor para o bairro Olaria, Vila Zélia, Vila Mondesir e 
Vila Ipê. 
 
Este reservatório é de concreto armado e possui as seguintes características: 
 

Ano de construção 1981 
Cota do terreno 549,80 m 
Cota do fundo 560,00 m 
Cota do NA máx. 564,25 m 
Capacidade 300,00 m3 
Entrada d’água � 300 mm – FºFº 
Saída � 400 mm – FºFº 
Extravasor � 300 mm – FºFº 
Limpeza � 300 mm – FºFº 

 
O REA2 recebe água bruta do poço P5 (São Roque). A entrada d’água é feita 
diretamente no reservatório. Está situado na rua Prof. Adolfo Reis, esquina com a rua 
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Profª Virgiliana A. Marques. É do tipo elevado, construído em concreto armado, com 
câmara única e capacidade de 100 m3 e apresenta ainda as seguintes características: 
 

Ano de construção Não disponível 
Cota do terreno Não disponível 
Cota do fundo Não disponível 
Cota do NA máx. Não disponível 
Capacidade 100,00 m3 
Entrada d’água P5 - � 150 mm – FºFº 
Saída � 200 mm – FºFº 
Extravasor � 150 mm – FºFº 
Limpeza � 150 mm – FºFº 

 
A aplicação do hipoclorito de sódio e flúor é feita no reservatório REA2 que é 
responsável pela distribuição de água para os bairros CECAP, Santo Antônio, 
Hepacaré e Cidade Industrial. 
 
Centro de Reservação do Subsistema B 
 
A capacidade de reservação do subsistema B é de 2.160 m3 de água, distribuídos em 
2 (dois) reservatórios denominados: 
 

Reservatório Apoiado B (RAB), V = 2.000,00 m3 ; 
 

Reservatório Elevado B1 (REB1), V =    160,00 m3 ; 
 

O RAB recebe água bruta dos poços P6 (Rosendo), P13 (Santa Edwiges) e da 
captação nova (Ribeirão Fortaleza). A entrada d’água é feita diretamente no 
reservatório. Este reservatório funciona ainda como tanque de contato para o 
tratamento deste subsistema. 
 
O reservatório RAB está localizado na rua Sete de Setembro, em frente a rua Marília. 
É do tipo apoiado, com formato retangular em planta, construído em concreto armado 
e dotado de duas câmaras de 1.000 m3 de capacidade cada uma. As suas 
características são: 
 

Ano de construção 1981 
Cota do terreno 535,25 m 
Cota do fundo 535,00 m 
Cota do NA máx. 541,00 m 
Capacidade 2.000,00 m3 (duas câmaras de 1.000, cada) 
Entrada d’água P6 - � 200 mm – FºFº 
Entrada d’água P9 - � 250 mm – FºFº 
Entrada d’água P13 / P10 - � 300 mm – FºFº 
Entrada d’água FORTALEZA - � 200 mm – FºFº 
Saída � 400 mm – FºFº (2 x) 
Extravasor � 250 mm – FºFº 
Limpeza � 250 mm – FºFº  (2 x) 

 
O reservatório elevado REB1 recebe água tratada por recalque do RAB. Está 
localizado na mesma área do RAB e funciona como distribuidor para o subsistema B, 
atendendo a Vila Brito, Vila Geni, Centro, Bairro Cabelinha e Vila Nova Lorena. 
Apresenta as seguintes características: 
 

Ano de construção 1981 
Cota do terreno 534,64 m 
Cota do fundo 550,17 m 
Cota do NA máx. 554,97 m 
Capacidade 300,00 m3  
Entrada d’água � 400 mm – FºFº 
Saída Não cadastrado 
Extravasor Não cadastrado 
Limpeza Não cadastrado 
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Centro de Reservação do Subsistema C 
 
A capacidade de reservação do subsistema C é de 1.000 m3 de água, distribuídos em 
dois reservatórios denominados: 
 
Reservatório Apoiado C (RAC), V = 700,00 m3 ; 
 
Reservatório Elevado C1 (REC1), V = 300,00 m3 ; 
 
O RAC recebe água bruta dos poços P10 (Passos) e P12 (Ipê). A entrada d’água é 
feita diretamente no reservatório, que funciona como tanque de contato para o 
tratamento deste subsistema. 
 
O reservatório RAC está localizado na rua J. A. Almeida Gonzaga entre a rua Gen. 
Góes Monteiro e rua Machado de Assis. É do tipo apoiado, com formato circular em 
planta, construído em concreto armado e dotado de câmara única com 700,00 m3 de 
capacidade. Suas características são: 
 

Ano de construção 1981 
Cota do terreno 546,60 m 
Cota do fundo 546,60 m 
Cota do NA máx. 550,60 m 
Capacidade 700,00 m3  
Entrada d’água P10 - � 250 mm – FºFº 
Entrada d’água P12 - � 200 mm – FºFº 
Saída � 300 mm – FºFº (2 x) 
Extravasor � 250 mm – FºFº 
Limpeza � 250 mm – FºFº   

 
O reservatório elevado REC1 recebe água tratada, por recalque, do RAC. Está 
localizado na mesma área do RAC e funciona como distribuidor para o subsistema C 
atendendo a Vila Santa Edwiges, Vila Passos, Vila Esperança, Vila Simão, Parque das 
Rodovias e Vila Madre Mazzarelo. 
 
Possui as seguintes características: 
 

Ano de construção 1981 
Cota do terreno 546,60 m 
Cota do fundo 562,20 m 
Cota do NA máx. 566,10 m 
Capacidade 300,00 m3  
Entrada d’água � 350 mm – FºFº 
Saída � 250 mm – FºFº  
Extravasor � 250 mm – FºFº 
Limpeza � 300 mm – FºFº   

 
Centro de Reservação do Subsistema D 
 
O subsistema D tem um centro de reservação com capacidade de armazenar 
1.400,00m3 de água, em um único reservatório denominado Reservatório enterrado D 
(REND). 
 
O REND recebe água bruta dos poços P4 (Vila Cristina) e da captação do Ribeirão 
das Posses. A entrada d’água é feita diretamente no reservatório que funciona 
também como tanque de contato para o tratamento deste subsistema. Está localizado 
na Estrada Municipal Piagi. É do tipo enterrado, com formato retangular em planta, 
dotado de duas câmaras idênticas com 700,00 m3 de capacidade cada uma e atende 
ao subsistema D, abastecendo a Vila Cristina e reforçando o subsistema B. Suas 
características são: 
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Ano de construção 1898 
Cota do terreno 565,30 m 
Cota do fundo 559,79 m 
Cota do NA máx. 564,11 m 
Capacidade 1.400,00 m3  (duas câmaras de 700 m3  cada uma) 
Entrada d’água P4 - � 150 mm – FºFº 
Saída � 150 mm – FºFº  
Extravasor � 150 mm – FºFº 
Limpeza � 125 mm – FºFº   

 
Estações Elevatórias de Água 
 
O sistema de abastecimento de água de Lorena possui 10 (dez) Estações Elevatórias 
de água bruta (poços) e 3 (três) de água tratada, assim discriminadas: 

 
Denominação, Tipo, Localização, para onde Recalca e Estado de Conservação das Estações elevatórias 

 
SUBSISTEMA ELEVATÓRIA TIPO LOCALIZAÇÃO RECALCA PARA CONSERVAÇÃO 

A 

P5 
P11 
P14 
P15 

EEATA 

B 
B 
B 
B 
T 

NO POÇO P5 
NO POÇO P11 
NO POÇO P14 
NO POÇO P15 

NA ÁRAE DO RAP 

RAA/REA2 
RAA 
RAA 
RAA 

REA1 

BOA 
BOA 
BOA 
BOA 
BOA 

B 

P6 
P9 

P10 (1) 
P13 

EEATB 

B 
B 
B 
B 
T 

NO POÇO P6 
NO POÇO P9 

NOP10 
NO P13 

NA ÁREA DO RAB 

RAB 
RAB 
RAB 
RAB 
RAB 

BOA 
BOA 
BOA 
BOA 
BOA 

C P12 
EEATC 

B 
T 

NO P12 
NA ÁREA DO RAC 

RAC 
REC1 

BOA 
BOA 

D P4 B NO P4 REND BOA 
B = Água Bruta; T = Água Tratada 
(1) recalca também para o subsistema C 

 
Relação de Equipamentos Instalados nas Elevatórias 

 
BOMBA MOTOR SUBSIS

-TEMAS 
DENOMI
-NAÇÃO MARCA MODELO TIPO VAZÃO 

(m3/h) 
H MAN. 
(mca) 

POT. 
(C.V.) 

ROT. 
(rpm) QUANT. MARCA POT. 

(C.V.) 
ROT. 
(rpm) 

A 

P5 
P11 
P14 
P15 

EEAT 

LEÃO 
LEÃO 

EBARA 
KSB 
KSB 

EP 7-8 
ES84-4 

BHS803-5 
BPN394-4 
ETA150/33 

S 
S 
S 
S 

EH 

120,00 
72,00 

P 
260,00 
245,00 

96,00 
60,00 

P 
90,00 
15,03 

70,00 
30,00 
60,00 

126,00 
20,00 

 
 
 
 

1.140 

1 
1 
1 
1 
2 

 
 
 
 

BÚFALO 

 
 
 
 

20,00 

 
 
 
 

1.140 

B 

P6 
P9 

P10 
P13 

EEATB 

HAUPT 
HAUPT 
LEÃO 

HAUPT 
SULZE

R 

P83-3 
Q63-11 
S40-6 
P83-5 

AZT125-
250 

S 
S 
S 
S 

EH 

108,00 
P 

50,00 
114,00 
303,50 

69,00 
P 

50,00 
113,00 
19,01 

45,00 
32,00 
15,00 
75,00 
40,00 

 
 
 
 

1.750 

1 
1 
1 
1 
2 

 
 
 
 

SIEMEN
S 

 
 
 
 

40,00 

 
 
 
 

1.750 

C P12 
EEATC 

LEÃO 
KSB 

ES85-5 
ETA100/26 

S 
EH 

100,00 
136,44 

110,00 
19,40 

60,00 
15,00 

 
1.710 

1 
3 

 
BÚFALO 

 
15,00 

 
1.710 

D P4 KSB UPD212-5 S 30,00 52,00 10,00      
P = PARADO; S = SUBMERSA; EH = EIXO HORIZONTAL 
 
Redes e Ligações 
 
O sistema de distribuição é dividido em quatro setores de pressão, denominados 
subsistemas A, B, C e D. Cada subsistema é abastecido por um centro de reservação, 
também denominado com as mesmas letras e já descritos anteriormente. 
 
A rede de distribuição possui aproximadamente 192 Km de extensão nos diâmetros 
especificados a seguir: 
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Extensão da rede de distribuição 
 

DIÂMETRO (mm) EXTENSÃO (m) MATERIAL DIÂMETRO (mm) EXTENSÃO (m) MATERIAL 
25 
25 
38 
38 
50 
50 
50 
75 
75 
75 

100 
100 

570 
1395 
780 
955 

66.369 
50.640 
19.615 

594 
4.754 
5.735 
7.662 
1.250 

PVC 
FG 

PVC 
FG 

FºFº 
PVC 
FG 

FºFº 
PVC 
FG 

FºFº 
PVC 

100 
100 
125 
125 
150 
150 
200 
200 
250 
250 
300 
400 

1.440 
112 

2.700 
426 

11.523 
232 

7.903 
1.133 
3.512 
907 

1.733 
160 

FG 
FC 

FºFº 
PVC 
FºFº 
FC 

FºFº 
FC 

FºFº 
FC 

FºFº 
FºFº 

 
Estão conectadas à rede de distribuição 19.121 ligações prediais (base maio/1995) e 
estão assim distribuídas: 
 

TIPO NÚMERO 
Residencial 
Comercial 
Industrial 
Pública 

17.521 
1.386 

116 
98 

 
7.2 Sistema Existente de Esgotamento Sanitário 
 
O sistema de esgotamento sanitário da cidade de Lorena possui uma única bacia de 
contribuição subdividida em 4 (quatro) sub-bacias e estas, divididas como mostrado a 
seguir: 
 
Sub-bacia 1: 
 

− Sub-bacia 1.1 - Contribui para o coletor tronco I 
− Sub-bacia 1.2 - Contribui para a EE Vila CECAP 

 
Sub-bacia 2: 
 

− Não possui subdivisão - Contribui para o coletor tronco II 
 
Sub-bacia 3: 
 

− Sub-bacia 3.1 - Contribui para o coletor tronco II 
− Sub-bacia 3.2 - Não possui rede coletora. Contribuirá para a EE Vila Brito 
− Sub-bacia 3.3 - Lança os esgotos no córrego dos Passos. Contribuirá para 

a EE Vila Simão 
− Sub-bacia 3.4 - Contribui para a EE Vila Geni 

 
Sub-bacia 4: 
 

− Não possui subdivisão – Lança os esgotos no rio Paraíba do Sul.  
 
Contribuirá para a EE Vila Cristina 
 
Os esgotos coletados, na sua maioria, são encaminhados para a estação de 
tratamento, exceto os da Vila Cristina, na sub-bacia 4 e da Vila Simão, na sub-bacia 3, 
que são lançados “in natura” no rio Paraíba do Sul e no córrego dos Passos, 
respectivamente. 
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Estão descritas, a seguir, as unidades que compõem o referido sistema: 
 
Sistema de coleta 
 
O sistema de coleta possui uma única bacia de contribuição. A rede coletora possui 
uma extensão de 181.934 m assim distribuídos: 
 

Extensão da Rede Coletora 
 

EXTENSÃO POR DIÂMETRO (m) BACIA 
150 200 250 300 400 500 600 700 TOTAL 

ÚNICA 146.744 14.987 5.900 7.028 969 3.126 839 234 181.934 
 
 
Inclui coletores troncos 
 
Estão conectadas à rede de distribuição 16.002 ligações prediais (base maio/1995) e 
estão assim distribuídas: 
 

TIPO NÚMERO 
Residencial 
Comercial 
Industrial 
Pública 

14.864 
976 
86 
76 

 
Interceptores e Emissários 
 
O sistema de afastamento dos esgotos sanitários é formado por 2 (dois) emissários, 
sendo um por recalque, denominado LR Cabelinha e o outro, por gravidade, o 
emissário final. 
 

Características dos emissários Existentes 
 

EMISSÁRIO CARACTERÍSTICAS LR CABELINHA FINAL 
INÍCIO 

CHEGADA 
DIÂMETRO (mm) 

MATERIAL 
EXTENSÃO (m) 

VAZÃO (l/s) 
ESTADO DE 

CONSERVAÇÃO 
ANO DE CONSTRUÇÃO 

EEE – FINAL 
ETE 
500 
FºFº 
860 
250 

BOM 
1978 

ETE – CAIXA DE SAÍDA 
RIO PARAÍBA DO SUL 

600 
FºFº 
135 

 
BOM 
1978 

 
Estação Elevatória de Esgoto e Linha de Recalque 
 
O sistema de esgotos sanitários é composto por 3 (três) estações elevatórias e 3 (três) 
linhas de recalque, com as seguintes características: 
 

Características das Elevatórias e Linhas de Recalque 
 

DENOMINAÇÃO LOCALIZAÇÃO RECALCA PARA CONSERVAÇÃO 

EEE CACAP PRÓXIMO À ROD. WASHINGTON 
LUÍS, VILA RICA SUB-BACIA 3 BOA 

EEE VILA GENI RUA IVAN DE SOUZA ARAÚJO 
VILA GENI COLETOR TRONCO II BOA 

EEE CABELINHA PRÓXIMO À RUA SÃO 
SEBASTIÃO, VILA PRUDENTE ETE BOA 
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Relação dos Equipamentos Instalados nas Elevatórias 
 

BOMBA MOTOR 
ELEVATÓRIA MARCA MODELO TIPO VAZÃO 

(m3/h) 
H MAN 
(mca) QUANT MARCA MODELO POTÊN. 

(C.V.) 
ROT. 
(rpm) 

CECAP 
VILA GENI 
EEE FINAL 

ABS 
ABS 
ABS 

ROB 800T 
AFP-100/405 
CP 3300/180 

MT 

S 
S 
S 

20,60 
95,00 

900,00 

7,90 
3,50 

12,00 

2 
2 
2 

  
2,00 
7,50 

77,00 

1.750 
1.750 
1.750 

    
Características Principais das Linhas de Recalque 

 
LINHA DE 

RECALQUE 
DIÂMETRO 

(mm) 
EXTENSÃO  

(m) MATERIAL VAZÃO 
(m3/h) 

ANO DE 
CONSTRUÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

CECAP 150 512,00 FC 20,60 1993 EE CECAP 

SUB-BACIA 3 
RUA  SÃO 

PAULO X  RUA 
HADAD 

VILA GENI 150 8,00 FºFº 95,00 1986 EE V. GENI 

COLETOR 
TRONCO II      

RUA LAURINDO 
LUIS DOS 
SANTOS 

FINAL 500 860,00 FºFº 900,00 1978 EEE FINAL ETE 
 

Tratamento 
 
O sistema de tratamento dos esgotos de Lorena é constituído por lagoas de 
estabilização, sendo uma lagoa anaeróbia seguida de uma lagoa facultativa. As 
principais características das lagoas, são: 
 

LAGOA CARACTERÍSTICAS 
ANAERÓBIA FACULTATIVA 

NÍVEL DO TERRENO LARGURA (m) 
COMPRIMENTO (m) 

109,00 
209,00 

209,00 
409,00 

ESPELHO D’ÁGUA LARGURA (m) 
COMPRIMENTO (m) 

106,00 
206,00 

203,00 
403,00 

FUNDO LARGURA (m) 
COMPRIMENTO (m) 

94,00 
194,00 

194,00 
394,00 

BORDA LIVRE (m) 0,50 1,00 
PROFUNDIDADE (m) 2,00 1,50 
ÁREA SUPERFICIAL (m2) 21.836,00 81.809,00 
VOLUME (m3) 40.000,00 118.653,38 

 
Os esgotos coletados, na sua maioria são encaminhados para a Estação de 
Tratamento, com exceção os da Vila Cristina, na sub-bacia 4 e os da Vila Simão, na 
sub-bacia 3, que são lançados “in natura” no Rio Paraíba do Sul e no córrego dos 
Passos, respectivamente. 
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8 PINDAMONHANGABA/MOREIRA CÉSAR 
 
A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, empresa 
concessionária de âmbito estadual, é a responsável pela operação e manutenção do 
sistema integrado de abastecimento de água da sede municipal de Pindamonhangaba 
e do distrito de Moreira César e dos sistemas de esgotamento sanitário de ambas 
localidades, através de um sistema operacional local, subordinado a Unidade de 
Negócio Vale do Paraíba – IV. 
 
8.1 Sistema Existente de Abastecimento de Água 
 
O sistema de abastecimento de água de Pindamonhangaba caracteriza-se por ser 
integrado atendendo a sede municipal e ao distrito de Moreira César e apresenta as 
seguintes unidades operacionais: 
 
Captação 
 
O manancial utilizado é o rio Paraíba do Sul que, na seção de captação, durante o 
período de observação de 1929 a 1968, apresentou uma vazão mínima de 41,5 m3/s.  
 
A seção de captação dista cerca de 1,6 km do centro da cidade de Pindamonhangaba 
e a tomada d’água é feita através de um canal de derivação lateral, construído em 
concreto armado, que conduz a água captada. 
 
Após passar por gradeamento grosseiro a água é encaminhada a um desarenador, 
também em concreto, constituído por duas unidades que operam alternadamente com 
as seguintes dimensões: 
 

Comprimento: 10,00 m 
Largura: 1,50 m 
Altura: 5,70 m 

 
Após a desarenação a água é direcionada aos poços de sucção, em número de três, 
das bombas da estação elevatória de água bruta. Esses poços apresentam as 
seguintes características: 
 

Comprimento: 2,60 m 
Largura: 2,00 m 
Altura: 7,60 m 

 
Estação Elevatória de Água Bruta 
 
Localizada junto à captação, esta estação elevatória recalca a água diretamente para 
ETA. 
 
Possui um total de três conjuntos moto-bombas, sendo um deles para reserva e/ou 
rodízio, que funcionam ao tempo e apresentam as seguintes características: 

 
Relação dos Equipamentos Instalados na Elevatória 

 
 Bombas Motor 

Cj Marca Esquema Tipo Vazão AMT Potência Rotação Quant. Marca Frequ. Potência Rotação 
  Instalação  (l/s) (m.c.a) (CV) (rpm) Un  (Hz) (CV) (rpm) 

1 KSB Paralelo EV 270,00 48,30 250 1.775 1 ? ? 250 1.775 
2 KSB Paralelo EV 270,00 48,30 250 1.775 1 ? ? 250 1.775 
3 KSB Paralelo EV 270,00 47,30 - 1.775 1 GE ? 250 1.775 
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A estação elevatória encontra-se situada aproximadamente na cota 533,00 m, 
possuindo o poço de sucção das bombas as seguintes características: 
 

Cota do NA máx.: 533,50 m 
Cota do NA mín.: 528,27 m 
Cota do NA méd.: 529,12 m 
Cota do Fundo do Poço: 525,50 m 

 
Adução de Água Bruta 
 
A adução de água bruta à unidade de tratamento é feita através de três linhas 
adutoras, com traçados paralelos, operando por recalque, cada uma com extensão de 
1.540 m, todas em FºFº, sendo uma com diâmetro de 350 mm, a segunda com 300mm 
e a última com 400 mm de diâmetro. Denominadas de Adutora de Água Bruta 1, 2 e 3 
com início operacional em 1973, 1954 e 1989, respectivamente. 
 
Tratamento 
 
Situada na rua Paul Harris, esta estação é do tipo convencional com capacidade 
nominal de tratamento de 480 l/s e conta com as seguintes unidades operacionais:  
 

- Calha Parshall; 
- Floculadores; 
- Decantadores; 
- Filtros Rápidos; e  
- Casa de Química. 

 
A água proveniente do rio Paraíba chega na ETA ao lado da Casa de Química, sendo 
encaminhada a uma calha Parshall onde se efetua a medição de vazão e a adição de 
produtos químicos. As soluções de sulfato de alumínio e cal são adicionadas a água 
bruta afluente através de cinco bombas dosadoras, sendo duas para sulfato e três 
para o leite de cal. 
 
A seguir a água percorre um canal até os floculadores, em número de dezesseis, 
dotados de agitadores mecânicos de eixo vertical. 
 
Dos floculadores a água é encaminhada por canais de distribuição aos decantadores, 
que são em número de quatro, todos dotados de módulos tubulares. A água é 
admitida nestas unidades por comportas de superfície, sendo nelas distribuídas por 
cortinas perfuradas.  
 
Dos decantadores, a água é recolhida em calhas através de vertedores e 
encaminhada, por um canal de distribuição, aos filtros que são em número de oito.  
 
A água filtrada é coletada por tubulações de FºFº, com 300 mm de diâmetro, e por 
uma canaleta com 0,80 m de largura, e conduzida até os reservatórios enterrados, 
sendo um de 1.000 m3 e outros dois de 2.300 m3. 
 
A lavagem dos filtros é feita por contra corrente com água proveniente de um 
reservatório elevado de 68 m3, localizado sobre a Casa de Química. Dois conjuntos 
moto-bombas recalcam a água para esse reservatório. 
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A desinfecção é feita através da utilização de cloro, no estado gasoso, aplicado na 
água na canaleta de água filtrada. 
 
Além da cloração, a água tratada recebe a adição de flúor que é efetuada através de 
duas bombas dosadoras.  
 
Estações Elevatórias de Água Tratada 
 
O sistema integrado de abastecimento de água conta com cinco estações elevatórias 
de água tratada, que a seguir serão apresentadas: 
 

- Estação Elevatória de Água Tratada – Zona Baixa 
 
Esta unidade recalca água tratada do reservatório enterrado de 1.000 m3 para um 
reservatório elevado de 200 m3 que abastece a Zona Baixa, estando todas estas 
unidades na área da ETA. 
 
A estação elevatória é constituída por dois conjuntos moto-bombas idênticos, um dos 
quais de reserva e/ou rodízio, com as seguintes características: 
 

Bomba Motor 
Vazão AMT Rotações Potência Marca Modelo (l/s) (m) (rpm) Marca (CV) 

KSB ETA 150-33 105,00 28,50 1.740 ? ? 
 

- Estação Elevatória de Água Tratada – Zona Média e Distrito de Moreira 
César 

 
Inicialmente esta estação de bombeamento tinha como função apenas o recalque de 
água tratada dos dois reservatórios enterrados de 2.300 m3 para o elevado de 200 m3 
que abastecia, então, somente a zona média de Pindamonhangaba. E para esta 
função a estação possuía dois conjuntos elevatórios idênticos, um dos quais de 
reserva e/ou rodízio, com as seguintes características: 
 

Bomba Motor 
Vazão AMT Rotações Potência Marca Modelo (l/s) (m) (rpm) Marca (CV) 

Albrizi 364 110,00 42,00 1.750 Búfalo 100 
 
Posteriormente, esta elevatória foi ampliada com a instalação de mais um conjunto 
moto-bomba, com capacidade de recalque de 220 l/s, e o reservatório de 200 m3 
passou a atender a demanda não só da Zona Média com também do distrito de 
Moreira César. 
 
A sucção deste outro conjunto é efetuada em um poço de sucção com volume de 
98m3, situado ao lado do abrigo das bombas. Este conjunto de recalque apresenta as 
seguintes características: 
 

Bomba Motor 
Vazão AMT Rotações Potência Marca Modelo (l/s) (m) (rpm) Marca (CV) 

KSB ETA –200-33 220,00 39,58 1.760 Búfalo 150 
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Essas unidades, assim como as anteriormente descritas, encontram-se construídas na 
área da ETA. 
 

- Estação Elevatória de Água Tratada – Zona Alta 
 
Esta elevatória recalca água tratada dos reservatórios enterrados de 2.300 m3 para um 
reservatório elevado de 500 m3 da Zona Alta de Pindamonhangaba. 
 
A estação conta com dois conjuntos moto-bombas idênticos, abrigados em uma 
construção de alvenaria, um dos quais de reserva e/ou rodízio, com as seguintes 
características: 
 

Bomba Motor 
Vazão AMT Rotações Potência Marca Modelo (l/s) (m) (rpm) Marca (CV) 

Sulzer-
Weise MZ 150/40 87,50 65,00 1.765 Arno 150 

 
Junto à Casa de bombas está situado o poço de sucção desta elevatória, estando 
estas unidades localizadas dentro da área da ETA. 
 

- Estação Elevatória de Água Tratada – C.R. Araretama 
 
Esta elevatória recalca água tratada do reservatório enterrado do C.R. Araretama para 
o reservatório elevado de 100 m3, o reservatório enterrado é abastecido por um 
prolongamento da rede da Zona Alta. 
 
A estação conta com dois conjuntos moto-bombas idênticos, abrigados em uma 
construção de alvenaria, um dos quais de reserva e/ou rodízio, com as seguintes 
características: 
 

Bomba Motor 
Vazão AMT Rotações Potência Marca Modelo (l/s) (m) (rpm) Marca (CV) 

Worthington 3 DBE 133 30,00 29,00 1.700 Kohlbach 30 
 

- Estação Elevatória de Água Tratada – Distrito de Moreira César 
 
A Estação Elevatória do Distrito de Moreira César recalca água do reservatório 
enterrado para o reservatório elevado ali existente. Os conjuntos elevatórios 
encontram-se abrigados em uma construção de alvenaria e concreto, e são 
constituídos por duas unidades moto-bombas idênticas, uma das quais de reserva 
e/ou rodízio, com as seguintes características: 
 

Bomba Motor 
Vazão AMT Rotações Potência Marca Modelo (l/s) (m) (rpm) Marca (CV) 

Worthington ? 13,00 23,00 3.480 GE 7,5 
 
A sucção é feita diretamente no reservatório enterrado. 
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Adução de Água Tratada 
 
A seguir serão descritas as duas principais adutoras do sistema, ou seja a Adutora da 
Zona Alta e a responsável pela integração do sistema, Adutora Moreira César. 
 

− Adutora de Água Tratada – Zona Alta 
 
Esta linha funciona em regime de recalque é constituída integralmente por tubos de 
FºFº e apresenta três trechos distintos: o primeiro e o último com aproximadamente 
456 m de extensão são em tubos de 400 mm de diâmetro, e o trecho intermediário de 
aproximadamente 2.873 m de extensão é constituído por duas linhas paralelas com 
diâmetro de 300 mm, cada uma. 
 

− Adutora de Água Tratada – Moreira César 
 
A adutora para Moreira César opera por gravidade e é constituída por tubos de 
cimento-amianto, e conexões, travessias e registros de ferro fundido ou dúctil. 
 
Assim como a anterior, ao longo de seu caminhamento apresenta três trechos 
distintos, são eles: 
 

Trecho Diâmetro (mm) Comprimento (m) 
1º 350 3.390 
2º 300 3.815 
3º 200 5.050 

 
Reservação 
 
O sistema dispõe de um volume total de reservação da ordem de 7.325 m3, 
distribuídos entre as unidades apoiadas, semi-enterradas e elevadas, abaixo descritas: 
 

− Reservatórios da Zona baixa 
 
Como dito anteriormente, junto a unidade de tratamento existe um reservatório de 
1.000 m3 do qual é recalcado água tratada para outro reservatório elevado de 200 m3, 
que por sua vez a distribui para a Zona Baixa da cidade de Pindamonhangaba. 
 
As características geométricas dos reservatórios são as seguintes: 
 

Reservatório Semi-enterrado (1.000 m3)  Reservatório Elevado (200 m3) 
Cota do terreno: 554,14 m  Cota do terreno: 554,95 m 
Cota do NA médio: 549,68 m  Cota do Fundo: 571,00 m 
Cota do NA máx.: 550,74 m  Cota do NA máx.: 574,00 m 
Cota do NA mín.: 548,94 m  Cota do NA mín.: 571,20 m 

 
− Reservatórios da Zona Média 

 
Para abastecer a Zona Média existem dois reservatórios, sendo um enterrado com 
capacidade para 4.600 m3, subdivididos em duas células idênticas de 2.300 m3 cada, e 
um elevado de 200 m3, sendo que este, proporciona o nível dinâmico também para 
integração do sistema atendendo tanto a Zona Média quanto ao distrito de Moreira 
César. 
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A primeira célula de 2.300 m3 entrou em operação em 1973, enquanto a segunda foi 
construída em 1980 para reforçar o sistema. 
 
As características geométricas dos reservatórios são as seguintes: 
 

Reservatório Enterrado (2 x 2.300 m3)  Reservatório Elevado (200 m3) 
Cota do terreno: 553,70 m  Cota do terreno: 553,70 m 

Cota do Fundo: 549,00 m  Cota do Fundo: 581,70 m 
Cota do NA máx.: 552,10 m  Cota do NA máx.: 584,00 m 
Cota do NA mín.: 549,00 m  Cota do NA mín.: 582,20 m 

 
− Reservatórios da Zona Alta 

 
Para atender à Zona Alta da cidade de Pindamonhangaba, pode-se considerar que 
existem três reservatórios. 
 
As características geométricas dos reservatórios são as seguintes: 
 

Reservatório Elevado (500m3) 
Localização: Área urbana 
Cota do terreno: 570,00 m 
Cota do fundo: 589,00 m 
Cota do NA máx.: 595,00 m 
Cota do NA mín.: 590,80 m 

 
Reservatório Enterrado (2 x 235 m3)   Reservatório Elevado (100 m3) 

Localização: Conj. Res. Araretama  Localização: Conj. Res. Araretama 
Cota do terreno: 559,36 m  Cota do terreno: 562,40 m 
Cota do Fundo: 557,67 m  Cota do Fundo: 576,30 m 
Cota do NA máx.: 559,40 m  Cota do NA máx.: 583,05 m 
Cota do NA mín.: 557,67 m  Cota do NA mín.: 576,30 m 

 
− Reservatórios de Moreira César 

 
O distrito de Moreira César conta com três reservatórios, sendo que dois deles 
(reservatório enterrado de 100 m3 e elevado de 50 m3) foram implantados em 1980 e o 
terceiro, implantado em 1985, é do tipo apoiado e tem capacidade para 2.000 m3. 
 
Rede de Distribuição 
 
O sistema integrado de Pindamonhangaba e Moreira César está dividido em três 
zonas de pressão. Baixa, Média e Alta. 
 
A Zona Baixa abrange uma área de aproximadamente 320 ha e apresenta um 
consumo muito elevado. O sistema é constituído por uma linha tronco e vários anéis.  
 
A Zona Média, maior das três, abrange uma área de aproximadamente 1.175 ha e 
compreende as Vilas São Benedito e São José, Moreira César e indústrias próximas a 
esses locais. O sistema é constituído por uma linha tronco e vários anéis. 
 
A Zona Alta abrange uma área de aproximadamente 645 ha. É constituída por uma 
linha tronco que partindo do reservatório, alimenta através de derivações diversas 
áreas que a compõe. 
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A rede de distribuição é do tipo malhada e, de acordo com informações para o ano de 
2000, apresenta 439.497 m de extensão e 32.278 m de adutoras. 
 
Ligações Prediais 
 
O índice de atendimento do sistema é de aproximadamente 100%, através de 34.715 
ligações e 36.260 economias ativas, assim distribuídas: 
 

Ligações Economias Categoria Ativas Inativas Ativas Inativas 
Residencial 32.097 2.565 33.641 2.675 
Comercial 1.940 441 2.189 471 
Pública 288 36 294 41 
Industrial 126 30 136 33 
Mista 264 33 0 0 
Total 34.715 3.105 36.260 3.220 

 
8.2   Sistema Existente de Esgotamento Sanitário 
 
PINDAMONHANGABA 
 
O sistema de Pindamonhangaba apresenta seis bacias principais apresentadas na 
seqüência, sendo elas: 
 

- Bacia do Rio Una 
- Bacia do Ribeirão do Galega 
- Bacia do Ribeirão do Curtume 
- Bacia do Ribeirão Ipiranga 
- Bacia do Ribeirão Capituba 
- Bacia do Ribeirão Piratini 

 
O sistema existente beneficia a parte central da cidade, que abrange a bacia do 
ribeirão Galega e parte da bacia do ribeirão Curtume, onde existe a necessidade de se 
implantar os coletores troncos dos córregos do Curtume e da Ponte Alta, além das 
elevatórias EE-4 e EE-5, juntamente com seus respectivos emissários de recalque. 
 
Estas obras correspondem a complementação do sistema de esgotamento sanitário 
da região central de Pindamonhangaba, que tem como objetivo precípuo a 
interceptação dos lançamentos das redes coletoras existentes e veiculação destas 
contribuições as unidades operacionais existentes, e a partir de então, através destas, 
serão direcionadas à estação de tratamento, que também já se encontra em operação. 
 
Nas bacias Ipiranga e Capituba o sistema restringe-se a região dos Loteamentos 
Santa Cecília e Boa Esperança. 
 
Localizados à esquerda da Av. Campos do Jordão, no sentido centro - BR 116, junto 
ao divisor das bacias do Ipiranga e Curtume, esses loteamentos são os que se 
encontram mais próximos a região urbana central de Pindamonhangaba. 
 
Os esgotos coletados pela rede existente são reunidos em duas estações elevatórias, 
a partir das quais são recalcados para um emissário, localizado junto à Av. Campos do 
Jordão, através do qual são encaminhados, por gravidade, até o lançamento “in 
natura” no córrego Ponte Alta na bacia do Ribeirão do Curtume. 
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As principais características deste sistema são: 
 

- Rede Coletora � � 300 mm  -  5.467 m 
- Emissário (por gravidade) � = 300 mm – 625 m 
- Estações Elevatórias 

 
Estação Elevatória EE-1 EE-2 
Tipo Poço úmido, bomba submersa Poço úmido, bomba submersa 
Nº de conjuntos 2 (1+1) 2 (1+1) 
Vazão (m3/h) 9,00 14,40 
Potência dos conjuntos (CV) 4 4 
 
A rede coletora de Pindamonhangaba, de acordo com informações para o ano de 
2000, apresenta 286.317 m de extensão enquanto a extensão dos emissários é de 
10.202 m. 
 
O sistema beneficia com coleta de esgotos entorno de 95% da população urbana e 
com tratamento cerca 87% desta mesma população, através de 30.037 ligações e 
31.386 economias ativas, assim distribuídas: 
 

Ligações Economias Categoria Ativas Inativas Ativas Inativas 
Residencial 27.744 1.869 29.092 1.937 
Comercial 1.757 355 1.977 376 
Pública 218 10 223 15 
Industrial 84 20 94 22 
Mista 234 23 0 0 
Total 30.037 2.277 31.386 2.350 

 
MOREIRA CÉSAR 
 
Embora, o distrito possa ser considerado como ocupando uma bacia única, a 
configuração topográfica (extremamente plana) implica em quatro elevatórias 
existentes de reversão entre “sub-bacias” de atendimento, que são: 
 
Sub-bacia 1 – composta por pequena parte da sede do distrito, constituída pelo 
Loteamento Paulino de Jesus, tendo seus esgotos reunidos na estação elevatória 
EEE-1 (Padrão SABESP - tipo A0) que os reverte para Sub-bacia 3; 
 
Sub-bacia 2 – composta pelo Jardim Carlota e por parte do Conjunto Habitacional 
Terra dos Ipês, reúne seus esgotos na estação elevatória EEE-2 (Padrão SABESP - 
tipo A2) que os reverte para Sub-bacia 3.  
 
Esta sub-bacia apresenta problemas operacionais na rede coletora, constituída, em 
sua grande maioria, por pequenos diâmetros e baixa declividade; 
 
Sub-bacia 3 – constitui-se na maior sub-bacia do distrito, composta pelos bairros 
adjacentes ao coletor tronco principal (CT-1). Abrange toda a área restante do distrito 
(núcleo urbano mais antigo), compreendida pelos bairros Dom Bosco, Jd. Santo 
Antônio, Áurea Maria, Centro, João Tamborindeguy, Lot. José Moacyr de Carvalho, e 
pelos bairros periféricos Jd. Padre Rodolfo, Residencial Vale das Acácias, Parte da 
Vila São José e parte do Conjunto Habitacional Terras dos Ipês.  
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O esgotamento da Sub-bacia 3 é inteiramente por gravidade, feito através do já citado 
coletor CT-1, que recebe ao longo do seu desenvolvimento, todas as contribuições dos 
bairros que compõem a referida sub-bacia, além dos esgotos provenientes das Sub-
bacias 1 e 2, conduzindo-os até a estação elevatória EEE-3 (Padrão SABESP - tipo 
A4), cuja função é reverter os esgotos coletados para a ETE existente. 
 
Pela conformação topográfica plana desta sub-bacia, constata-se a existência de 
grandes profundidades na rede (acima de 2,50 m), o que dificulta sobremaneira a 
execução de novas ligações, bem como a operação e limpeza da rede e poços de 
visita. 
 
Verifica-se também que a rede coletora do Conjunto Residencial Vale das Acácias 
possui pequena declividade e grande parte com diâmetro de 100 mm, ocasionando 
entupimentos freqüentes; 
 
Sub-bacia 4 – compõe-se pelo bairro Miguel Duran. Trata-se de um pequeno sistema 
isolado constituído de redes coletoras e uma estação elevatória EEE-4 de pequeno 
porte (Padrão SABESP - tipo A0), cuja função é reverter os esgotos coletados até um 
ponto alto da Sub-bacia 5; 
 
Sub-bacia 5 – constituída pelo bairro São Benedito. Trata-se de outro pequeno 
sistema isolado, composto apenas por rede coletora. Tanto os esgotos coletados 
nesta sub-bacia quanto os provenientes da Sub-bacia 4, são conduzidos por gravidade 
através de um emissário em conduto forçado EG-2 (� 200 mm em FºFº). O 
lançamento é feito de maneira isolada em um córrego afluente do braço morto do rio 
Paraíba do Sul; 
 
Sub-bacia 6 – constituída pela parte remanescente do bairro São Benedito. Trata-se, 
também, de mais um pequeno sistema isolado lançando por gravidade seus esgotos 
coletados em um córrego afluente ao rio Paraíba do Sul; 
 
Sub-bacia 7 – composta pela Vila São João, constitui-se apenas de redes coletoras. 
Lança seus esgotos por gravidade e de forma “in natura” no mesmo córrego receptor 
da Sub-bacia 6, em área urbana e com riscos à saúde pública; 
 
Sub-bacia 8 – é composta pelo Residencial Pasin. Os esgotos coletados nesta sub-
bacia, são reunidos, por gravidade, e enviados isoladamente à ETE através de um 
emissário por conduto forçado EG-1 (� 200 mm em cimento amianto). 
 
Ressalta-se que, cerca de 90% das ruas das sub-bacias descritas são asfaltadas, 
sendo constante a presença de redes duplas. Em função das profundidades 
existentes, a execução de novas ligações é onerosa pela grande escavação, 
necessidade de escoramento e reposição de calçadas e pavimentação asfáltica. 
 
Rede Coletora e Ligações Prediais 
 
O sistema existente atende cerca de 90% da população urbana com coleta dos 
esgotos sanitários, através de cerca de 28 km de redes coletoras e coletores troncos, 
em diâmetros que variam de 100 a 450 mm (em manilha cerâmica e concreto) e 4.133 
economias.  
 
O coletor tronco CT-1, responsável pela reunião de grande maioria dos esgotos 
coletados no distrito de Moreira César (Sub-bacias 1, 2 e 3), apresenta 5.001 m, 
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subdivididos em tubos com diâmetros que variam de 200 a 450 mm e nos materiais de 
manilha cerâmica e concreto armado.  
 
Estações Elevatórias de Esgotos e Emissários de Recalque 
 
O sistema dispõe atualmente de quatro estações elevatórias com seus respectivos 
emissários de recalque. Apresenta-se a seguir as principais características dessas 
unidades operacionais: 
 

− Estação Elevatória EEE-1 e Emissário por Recalque ER-1 
 
Trata-se de uma elevatória de pequeno porte, do tipo “A0” (� 1,50 m, padrão 
SABESP-SAT), situada na rua João Eugênio de Macedo, no loteamento Paulino de 
Jesus. Tem como função a reunião e posterior recalque dos esgotos coletados na 
Sub-bacia 1 até um PV localizado num ponto alto da Sub-bacia 3, no cruzamento das 
ruas João Eugênio de Macedo e José Teberga, no bairro Áurea Maria. 
 
A partir da EEE-1 os esgotos da Sub-bacia 1 são revertidos para a Sub-bacia 3, 
através do Emissário de Recalque ER-1, constituído por tubos de FºFº, diâmetro de 75 
mm e extensão de 40 m. 
 

− Estação Elevatória EEE-2 e Emissário por Recalque ER-2 
 
A Estação Elevatória EEE-2, é do tipo “A2” (�2,50 m, padrão SABESP-SAT), situa-se 
ao final da rua Estado do Pará, no ConJunto Habitacional Terra dos Ipês I. Recebe as 
contribuições de esgotos da Sub-bacia 2, revertendo-as através do Emissário por 
Recalque ER-2, até o PV localizado num ponto alto, no final da rua Estado do Rio 
Grande do Sul, do referido Conjunto, porém em sua parte remanescente pertencente à 
Sub-bacia 3. 
 
Este emissário é constituído por tubos de FºFº, com 150 mm de diâmetro e apresenta 
um comprimento total de 333 m. 
 
Ressalta-se que esta elevatória tem apresentado constantes problemas de bombas 
avariadas e em manutenção, ficando fora de carga por longos períodos. 
 
Os esgotos são então lançados “in natura”, através do PV extravasor da EEE-2, no 
ribeirão do Barranco, afluente do rio Paraíba do Sul, configurando uma situação de 
risco à saúde pública, visto que tal ribeirão atravessa áreas com ocupação urbana. 
   

− Estação Elevatória EEE-3 e Emissário por Recalque ER-3 
 
Esta estação elevatória (EEE-3), do tipo “A4” (�3,80 m, padrão SABESP-SAT), 
localiza-se num ponto baixo da Sub-bacia 3, na avenida “5” da Vila São José. Tem 
como função reverter os esgotos coletados nas Sub-bacias 1, 2 e 3, diretamente até a 
Estação de Tratamento (ETE), através do Emissário por Recalque ER-3, que 
apresenta dois trechos distintos, ambos em FºFº, totalizando 1.196 m de extensão: o 
primeiro com comprimento de 1.040,50 m é constituído por tubos com 250 mm de 
diâmetro e o segundo com diâmetro de 300 mm estende-se por 155,00 m. 
  

− Estação Elevatória EEE-4 e Emissário por Recalque ER-4 
 
Trata-se de uma estação elevatória  de pequeno porte, do tipo “A0” (� 1,50 m, padrão 
SABESP-SAT), localizada no ponto baixo do bairro de Miguel Duran. Tem como 
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função reunir os esgotos coletados na Sub-bacia 4 e revertê-los até um PV situado em 
um ponto alto da Sub-bacia 5, através do Emissário de Recalque ER-4, cujas 
características são desconhecidas por não apresentar cadastro das obras. 
 
Emissários por Gravidade 
 
O sistema conta atualmente com dois emissários por gravidade (EG-1 e EG-2), ambos 
em condutos forçados, responsáveis pela reunião e afastamento dos esgotos 
sanitários de três sub-bacias que constituem sistemas isolados (Sub-bacias 4, 5 e 8). 
 
As principais características desses emissários são apresentadas a seguir: 
 

− Emissário por Gravidade EG-1 
 
Trata-se de emissário operando como conduto forçado, que é responsável pela 
reunião de toda a contribuição do bairro Residencial Pasin, (que constitui a Sub-bacia 
8 do sistema existente) e pelo afastamento dos esgotos coletados, isoladamente até a 
ETE. Apresenta 487,70 m de comprimento, 200 mm de diâmetro e tem como material 
o cimento amianto. 
 
Ressalta-se que este emissário tem apresentado constante assoreamento, 
necessitando freqüentemente de manutenção, com execução de descargas de esgoto 
bruto na área de várzea do rio Paraíba do Sul, constituindo em mais um problema de 
saúde pública, pela possibilidade de acesso da população a estes locais.  
 

− Emissário por Gravidade EG-2 
 
Este emissário por gravidade, também funcionando em conduto forçado, tem como 
função a reunião e afastamento dos esgotos coletados nas Sub-bacias 4 (V. Miguel 
Duran) e 5 (parte da V. São Benedito). O lançamento é feito de maneira isolada em 
um córrego afluente do braço morto do rio Paraíba do Sul. Apresenta 276 m de 
extensão, 200 mm de diâmetro e tem como material o FºFº. 
 
Estação de Tratamento de Esgotos 
 
Quanto ao tratamento existente, que consiste em um sistema do tipo Lagoa de 
Estabilização composto de uma única célula de lagoa anaeróbia, dimensionada para 
atender uma população alvo de 11.750 habitantes. Apresenta as seguintes 
características: 
 

Área: Alturas: Tempo de Detenção: 
Coroa : ............... 0,71 ha Coroa : ................. 3,20 m Mínimo: .............. 3 dias 
Espelho: ............. 0,66 ha Espelho: ............... 2,70 m Máximo: ........... 4,2 dias 
   
Volume: ......... 14.388 m3 Vazão Máx.: ....... 39,75 l/s  

 
A ETE foi dimensionada para receber os esgotos das sub-bacias 1, 2 e 3, via recalque 
(ER-3) da EEE-3, e da sub-bacia 8, via emissário por gravidade em conduto forçado 
do Residencial Pasin (EG-1). 
 
Verifica-se, no entanto, que a EEE-3 apresenta problemas constantes permanecendo 
por longos períodos fora de operação. Assim, a ETE tem recebido apenas a 
contribuição do Residencial Pasin, o qual possui redes, na sua maioria, em grandes 
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profundidades e abaixo do lençol freático. É correto supor portanto, a ocorrência de 
grande vazão de infiltração, diluindo os esgotos domésticos coletados. 
 
Emissário Final e Corpo Receptor 
 
O lançamento dos esgotos tratados, principalmente da ETE, é feito no braço morto do 
rio Paraíba do Sul através do emissário final (EG-Final) que opera por gravidade, 
apresenta 354,6 m de extensão, 400 mm de diâmetro e é constituído por tubos de 
FºFº. 
 
Verifica-se atualmente, além do lançamento do EG-Final, outros cinco pontos de 
lançamento no sistema de esgotos da cidade, todos “in natura”, em três corpos 
receptores, também afluentes do Rio Paraíba do Sul, assim caracterizados: 
 

- 02 (dois) pontos de lançamento executados no ribeirão do Barranco, sendo 
o primeiro através do extravasor da EEE-2 e o segundo pelo extravasor da 
EEE-3, conforme citado anteriormente, devido aos constantes problemas 
operacionais verificados, tais elevatórias permanecem por longos períodos 
fora de carga; 

 
- 02 (dois) outros pontos de lançamento são feitos em um córrego sem 

nome, próximo à Vila São João, sendo que um dos pontos lança os esgotos 
do referido bairro, que constituí a Sub-bacia 7 e, o outro lança os esgotos 
da Sub-bacia 6; 

 
- 01 (um) último lançamento é efetuado diretamente no braço morto do rio 

Paraíba do Sul, através do EG-2, que veicula os esgotos coletados nas 
Sub-bacias 4 e 5. 
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9 SANTA ISABEL 
 
A operação e manutenção dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário da cidade de Santa Isabel estão a cargo de um departamento da Secretaria 
Municipal de Planejamento. 
 
Estes sistemas estiveram por três anos com sua operação e manutenção a cargo da 
iniciativa privada através da empresa Novacom, no entanto a atual administração 
municipal resolveu rescindir o contrato com esta empresa alegando que os serviços 
prestados não estavam a contento. 
 
9.1 Sistema Existente de Abastecimento de Água 
 
O sistema de abastecimento de água de Santa Isabel encontra-se em regular estado 
de conservação e opera em média 24 horas por dia.  
 
É composto por dois subsistemas de produção que se interligam através da 
distribuição e que utilizam como mananciais o ribeirão Araraquara, afluente da represa 
Jaguari e a própria represa e um subsistema isolado que atende especificamente o 
bairro Jardim das Acácias e faz utilização de manancial subterrâneo, através de um 
poço artesiano.  
 
A seguir, far-se-á a descrição das unidades operacionais dos referidos subsistemas: 
 
Subsistema Isolado Jardim das Acácias 
 
Como mencionado anteriormente, este subsistema atende exclusivamente o bairro 
Jardim das Acácias através de poço artesiano com 120 m de profundidade dotado de 
conjunto moto-bomba do tipo turbina, submersível e com capacidade de recalque de 
10 m3/h. Este conjunto recalca a vazão produzida, através de uma linha adutora de 2”, 
em PVC/PBA para um reservatório cilíndrico, do tipo apoiado, construído em aço 
carbono e com 100 m3 de capacidade, a partir é feita a distribuição. 
 
Subsistema Araraquara 
 
Captação 
 
O manancial utilizado por este subsistema é o ribeirão Araraquara, no qual existe uma 
barragem de nível, construída em concreto armado, assente em leito rochoso, com 
aproximadamente 8 m de largura por 4 m de altura e com dispositivo de tomada 
d’água situado na margem esquerda do referido manancial.  
 
Elevatória de Água Bruta 
 
A água captada é conduzida a um poço de sucção situado ao lado da barragem de 
nível e contíguo a elevatória de água bruta. Esta elevatória abriga dois conjuntos 
moto-bombas, que operam alternadamente e tem características idênticas, cujas 
bombas apresentam capacidade de recalque de 70 l/s e estão associadas a motores 
elétricos com 75 hp de potência.  
 
Adução de Água Bruta 
 
A adutora que veicula a água recalcada pela EEAB até a estação de tratamento 
apresenta aproximadamente 70 m de comprimento é constituída por tubos de FoFo 
com diâmetro de 300 mm. 
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Estação de Tratamento  
 
A estação de tratamento, situada em terreno cujo nível é superior ao da captação em 
cerca de 80 m, é do tipo convencional, construída em concreto armado, com ciclo 
completo de tratamento. Apresenta medição da vazão afluente através de calha 
“Parshall”, onde é aplicado o sulfato de alumínio e feita a pré-cloração, dois 
floculadores mecânicos, cada um com duas câmaras, dois decantadores dotados de 
cortina distribuidora de fluxo, módulos tubulares e calha para coleta do decantado, 
quatro filtros de areia e laboratório. Na época da visita, um dos filtros encontrava-se 
fora de operação ocasionando sobrecarga aos demais e, portanto, necessitando de 
obras emergenciais. Esta unidade conta ainda com uma elevatória de água tratada 
que recalca para um reservatório de 20 m3, situado em terreno de cota superior, que é 
responsável pela lavagem dos filtros. 
 
Reservação  
 
Depois de tratada a água é encaminhada a um reservatório, contíguo à unidade de 
tratamento, de onde se efetua a distribuição para a cidade. Esta unidade opera 
também como tanque de contato. É tipo semi-enterrado, construído em concreto 
armado e tem 1.000 m3 de capacidade. 
 
Subsistema Jaguari 
 
Captação, Elevatórias e Adutoras de Água Bruta 
 
A captação de água bruta para este sistema é efetuada diretamente na represa de 
Jaguari. O recalque à unidade de tratamento é efetuado em dois dos trechos 
subseqüentes, através de conjuntos moto-bombas distintos, mas que operam em 
série. 
 
A captação e o recalque na represa são efetuados através de dois conjuntos moto-
bombas, com capacidades de recalque de 40 l/s e motores com potência de 40 cv, 
que operam simultaneamente e não dispõem de unidade de reserva. Estes conjuntos 
de recalque estão instalados sobre módulo flutuante, executado em aço carbono, e 
que está ancorado na margem da referida represa.  
 
A adução neste primeiro recalque compõe-se por dois segmentos: o primeiro estende-
se a partir dos conjuntos instalados no flutuante indo até o barrilete, situado na 
margem da represa e é composto por dois mangotes flexíveis. Acoplados à descarga 
de cada um dos conjuntos, estes mangotes são PEAD, têm 6” de diâmetro e extensão 
aproximada de 80 m. O segundo segmento parte do barrilete e desenvolve-se até a 
elevatória intermediária, é composto por tubos de cimento amianto, classe 15, 
diâmetro 300 mm e estende-se por 600 m. 
 
A elevatória intermediária tem como função o incremento de pressão à vazão captada, 
possibilitando a transposição do desnível existente entre a captação e o tratamento, 
que é da ordem de 130 m. Esta elevatória, prevista para dispor de dois conjuntos de 
recalque, um dos quais reserva, atualmente não conta com esta segurança. O 
conjunto instalado apresenta as seguintes características: capacidade de recalque de 
80 l/s e motor elétrico com potência de 100 hp.  
 
A veiculação de água bruta referente a este trecho é feita através de adutora 
composta por tubos de cimento amianto, classe 20, diâmetro 300 mm e com 1.600 m 
de comprimento. 
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Estação de Tratamento 
 
Inicialmente o sistema de tratamento construído para este subsistema caracterizava-
se pela “clarificação de contato” através da implantação de quatro filtros russos. Este 
tipo de instalação dispensa tanto os floculadores quanto decantadores, pois devido 
aos gradientes de velocidades durante o escoamento da água coagulada no meio 
granular, há formação de flocos que são retidos, à medida que a água escoa no meio 
granular, do maior para o pedregulho de menor tamanho. No entanto estas instalações 
são indicadas para os casos em que a turbidez da água bruta seja geralmente baixa o 
que não ocorre neste caso, na época das chuvas. 
 
Objetivando a melhoria na qualidade da água tratada, nos períodos chuvosos, 
posteriormente foram construídos um medidor Parshall, um floculador hidráulico e um 
decantador convencional, unidades estas que passaram a anteceder os filtros russos. 
Cabe ressaltar, que por ocasião da visita ao sistema uma das unidades de filtração 
encontrava-se fora de operação. 
 
Compõem ainda esta unidade de tratamento, de casa de química, laboratório, estação 
elevatória de água tratada que recalca para um reservatório de 50 m3, situado em 
terreno de cota superior, que é responsável pela lavagem dos filtros. 
 
Os produtos químicos utilizados em ambas unidades de tratamento são: o sulfato de 
alumínio para a coagulação, a cal para correção do pH, o hipoclorito de cálcio para 
desinfecção e o ácido fluossilícico para o combate e prevenção das cáries. 
 
Reservação  
 
Após o tratamento a água é encaminhada para um reservatório construído em 
concreto armado, situado no mesmo terreno da unidade de tratamento, porém em cota 
inferior, a partir do qual se efetua a distribuição para a cidade. Esta unidade opera 
também como tanque de contato. É tipo semi-enterrado e tem capacidade de 1.100m3. 
 
Por este reservatório apresentar nível superior em 14 m ao nível do reservatório de 
1.000 m3 do subsistema Araraquara, em sua linha de alimentação à rede de 
distribuição, é feita uma sangria de onde parte uma tubulação que, além de alimentar 
os locais por onde passa nas horas de pico, reforça a distribuição do subsistema 
Araraquara. 
 
Distribuição  
 
A rede distribuidora da cidade constitui-se por tubos de PVC/PBA e FoFo. 
 
O sistema de distribuição conta ainda com 6 (seis) “boosters”, quatro na área de 
abrangência do subsistema Araraquara e dois na área do subsistema Jaguari, são 
eles: 
 

- Booster da rua Barão do rio Branco apresenta um conjunto moto-bomba 
com 2 Hp de potência e proporciona o atendimento da rua de mesmo 
nome; 

- O booster responsável pelo atendimento da vila Guilherme e área 
adjacente dispõe de três conjuntos de recalque, sendo que um encontra-se 
fora de operação. Alimentado a partir da rede, oferece um incremento de 
pressão proporcionando a alimentação de um reservatório de 500 m3, por 
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meio de uma linha em PVC/PBA com 150 mm de diâmetro. O reservatório 
é do tipo semi-enterrado, construído em alvenaria, a partir do qual se faz a 
distribuição; 

- O abastecimento do residencial Novo Édem é proporcionado pelo reforço 
do booster de mesmo nome. Este contém dois conjuntos moto-bombas 
com potência de 40 Hp, idênticos, dois quais um é reserva. Estes 
conjuntos, através de uma linha de 100 mm, em PVC/PBA e com 
aproximadamente 1.200 m, alimentam um reservatório construído em aço 
carbono, do tipo apoiado com capacidade de 100 m3 a partir do qual se faz 
a distribuição; 

- Booster da rua Alzira de Paula apresenta um conjunto moto-bomba com 2 
Hp de potência e proporciona o atendimento da rua de mesmo nome; 

- O booster responsável pelo atendimento do Parque Santa Tereza, dispõe 
de dois conjuntos de recalque, idênticos, com 40 Hp de potência, 
alimentados diretamente pela rede de distribuição e com operação 
alternada; e 

- O booster responsável pelo atendimento do residencial Jardim Eldorado 
dispõe de apenas um conjunto de recalque. Alimentado a partir de uma 
extensão da rede de distribuição com 400 m e 150 mm de diâmetro, 
oferece um incremento de pressão proporcionando a alimentação de um 
reservatório de 400 m3, por meio de uma linha em PVC/PBA com 150 mm 
de diâmetro e comprimento de 1.600 m. O reservatório é do tipo semi-
enterrado, construído em concreto armado, a partir do qual se faz a 
distribuição; 

 
Ligações Prediais 
 
A rede de distribuição de água possui cerca de 7.700 ligações prediais, com índice de 
hidrometração de 87 %, atendendo a 8.200 economias. A rede distribuidora da cidade 
possui aproximadamente 30 km de extensão, contendo tubos de PVC/PBA e FoFo. 
 
O índice de atendimento do sistema de abastecimento de água é da ordem de 85 %. 
 
9.2 Sistema Existente de Esgotamento Sanitário  
 
A cidade de Santa Isabel é dotada de rede coletora de esgotos sanitários, atendendo a 
80 % da população, com 6.800 ligações prediais, onde se ligam 7.000 economias. Em 
virtude da inexistência de coletores trocos, interceptores, estações elevatórias e 
estação de tratamento de esgotos os efluentes sanitários coletados são lançados 
diretamente “in natura” nos cursos d`água Araraquara, Indaco, Lanifício e Av. Brasil, 
que atravessam a cidade. A Prefeitura Municipal de Santa Isabel dispõe de Projeto 
Executivo do sistema de esgotamento sanitário da cidade, elaborado em maio de 2000 
pela Geosonda S/A. 
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10 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/EUGÊNIO DE MELO 
 
A Companhia de Saneamento Básico de São Paulo – SABESP, empresa 
concessionária de âmbito estadual, é a responsável pela operação e manutenção dos 
sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário da cidade de São 
José dos Campos, através de sistema operacional local, subordinado a Unidade de 
Negócios Vale do Paraíba-IV, sediada em São José dos Campos. 
 
10.1   Sistema Existente de Abastecimento de Água 
 
O abastecimento de água de São José dos Campos, distrito sede e Eugênio de Melo, 
é feito através de 06 subsistemas independentes e 05 subsistemas isolados, que são 
os seguintes: 
 

− Subsistema Paraíba; 
− Subsistema Urbanova; 
− Subsistema Vista Verde; 
− Subsistema Campos de São José; 
− Subsistema Eugênio de Melo; 
− Subsistema Buquirinha; 
− Subsistemas Isolados: 
− Parque Interlagos I 
− São Judas Tadeu; 
− Conjunto Habitacional Nosso Teto; 
− Costinha; 
− Bom Retiro; 
− Parque Interlagos II (não assumido pela SABESP). 

 
O quadro a seguir apresenta os dados gerais dos subsistemas descritos: 

 
Dados Gerais dos Subsistemas 

 

MANANCIAL 
CAP. 

NOMINAL 
(l/s) (1) 

PRODUÇÃO MÉDIA 
(L/S) (2) 

MÉDIA DE  
OPERAÇÃO (H/DIA) SUB- 

SISTEMA 
SUPERFICIAL SUBTER-

RÂNEO ETA POÇOS POÇOS ETA TOTAL % DO 
TOTAL ETA POÇOS 

PARAÍBA R.PARAÍBA 37 POÇOS 760 NI 340 1.020 1.360 83,4 24 21,0 
URBANOVA R.VERMELHO - 21  - 9,8 9,8 0,6 12 - 
VISTA VERDE - 19 POÇOS - NI 175 - 175 10,7 - 19,6 
EUG..DE MELO - 05 POÇOS - NI 28 - 28 1,7 - 17,7 
C. DESÃO JOSÉ RIB.CAJURU 01 POÇO 14 NI 7,4 14,6 22 1,3 20 20,4 
BUQUIRINHA R.BUQUIRA 01 POÇO 8  1,6 4,2 5,8 0,3 19,7 - 
ISOLADOS - 06 POÇOS - NI 32 - 32 2,0 - 13,6 
TOTAL 4 MANANCIAIS 68 POÇOS - - 584,01 1.048,6 1.632,6 100,0 - - 

Notas: 
(1) – Limitada pela unidade de menor capacidade 
(2) – Vazões referidas a Janeiro/1998 
NI – Não informadas 
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Subsistema Paraíba 
 
Manancial 
 
O subsistema Paraíba é o principal alimentador de São José dos Campos, com uma 
produção de água de 1.360,00 l/s, dos quais 1.020 l/s são captados no rio Paraíba do 
Sul e 340,00 l/s são retirados do aqüífero subterrâneo através de 37 poços tubulares 
profundos. 
 
Esse sistema contribui com 83,4 % da produção total do sistema de abastecimento de 
água. 
 
As suas características básicas são: 
 
Manancial superficial: O manancial utilizado é o rio Paraíba do Sul, que no trecho junto 
a São José dos Campos tem seu regime controlado pela barragem de Santa Branca. 
A vazão mínima regularizada é de 40,00 m3 /s; 
 
Manancial Subterrâneo: o aqüífero subterrâneo na região apresenta boa 
potencialidade hídrica e é explorado através de 37 poços, cujas características são 
mostradas a seguir: 
 

VAZÃO 
(l/s) Nº POÇO LOCAL PROF. 

(m) 
Φ 

(mm) 
N.E. 
(m) 

N.D 
(m) (m3/h) (l/s) 

OPERA 
(h/dia) ALIMENTA 

1 59 Rua Projetada, 642 - Putim 114 100 5,00 104,50 15,40 4,28 21:30 RAP 38 

2 95 Rua José Inácio Bicudo s/n – Jd. 
S. Leopoldo 72 100 5,00 58,00 98,20 27,28 2230 RAP 38 

3 145 Rua Visc. de S. Lourenço, 46 - 
Putim 90 100 39,50 74,00 18,40 5,11 21:00 RAP 38 

4 155 Rua sete, 203 – Res. Jatobá 72 100      RAP 87 
4 

A 168 Rua Dois, 40 – Residencial Juritis        RAP 38 

5 109 Rua Netuno s/n – Jd. Da Granja 72 75 35,26 73,00 12,60 3,50 23:55 REL13 e RAP 81 

6 138 Praça Hercules s/n – Jd. da 
Granja 108 75 44,40 62,00 15,00 4,17 23:00 REL13 e RAP 81 

7 50 Av. Salinas, s/n  - Cidade Jardim 102 100 37,40 89,00 53,32 14,81 21:30 RAP 34 
8 61 Av. Salinas, 1575 – Cidade Jardim   102 75 23,40 89,50 16,00 4,44 22:00 RAP 34 

9 70 Rua Batatais, 75 – Cid.  Jardi,/ Jd. 
Portugal 76 50 51,00 62,50 7,00 1,94 22:00 RAP 34 

10 94 Rua Cons. Lafayete, 385–Bosques 
Eucalíptos 132 150 71,20 118,00 152,60 42,39 22:00 RAP34 

11 108 Rua Estrela D’ Alva, 125 – Cidade 
Jardim 105 100 71,60 89,00 51,60 14,33 12:00 RAP 34 

12 88 Rua J.Guilherme de Almeida, s/n – 
Jd. Satélite 120 100 41,00 93,00 50,00 13,89 17:00 RAP 17 

13 115 Rua Aporé, 900 – Vila São Bento 90 75 54,60 66,00 17,90 7,75 18:00 RAP 17 

14 35 Rua Apeninos, 59 – Jardim 
Satélite 97 100 40,00 78,50 44,70 12,41 23:30 RET 23 

15 43 Rua Porto Novo, 11 – Jardim 
Satélite 90 100/125 47,80 56,30 40,90 13,36 20:30 RET 23 

16 100 Rua Antônio aleixo da Silva, s/n – 
Jd. Satélite 90 100 57,20 15,10 46,00 12,78 23:00 RET 23 

17 113 Rua Nove, s/n – Jardim Murumbi 78 100 53,40 64,50 31,70 9,64 23:55 RAP 49 

18 129 Av. Bento Pereira, 400 – Jd. 
Morumbi 132 100 57,20 100,50 41,30 11,47 23:59 RAP 49 

19 67 Rua Pureza, 510 – Jd. Colonial 126 100 53,30 111,50 18,00 5,00 21:30 RAP 37 

20 112 Pç. Antônio Moreira Vita, s/n – Jd. 
Colonial 126 75 44,40 86,50 21,70 6,03 21:00 RAP 37 

21 149 Rua Durval de Melo, 100 – Jd. 
Colonial 120 100 81,90 107,50 66,10 18,36 20:30 RAP 37 

22 85 Pç. Flamoyant, 265 – Jd. das 
Indústrias 98,50 75/100 39,60 79,00 17,00 4,72 18:00 RAP 74 
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VAZÃO 
(l/s) Nº POÇO LOCAL PROF. 

(m) 
Φ 

(mm) 
N.E. 
(m) 

N.D 
(m) (m3/h) (l/s) 

OPERA 
(h/dia) ALIMENTA 

23 99 Rua Winton Churchil, s/n – Jd. das 
Indústrias 90 100 51,40 70,00 57,00 15,83 17:00 RAP 74 

24 104 Rua Heitor  Andrade, s/n – Jd. das 
Indústrias 90 100 84,90 85,50 49,50 13,75 23:00 RAP 74 

25 120 Rua Prof. Henrique Jorge, s/n – 
JD. Indústrias 108 100 53,40 92,50 45,00 12,50 16:00 RAP 74 

26 75 R. Pedro Pompini Mascarenhas, 9 
Jd. Colinas 48 100 24,00 44,50 16,53 4,59 19:30 RAP 46 

27 103 Rua Antônio Eras, s/n – Jd. das 
Colinas 66 150 12,40 36,50 90,00 25,00 19:30 RAP 46 

28 107 R Mal Benjamim M. Amarante,100 
Jd. Colinas 73 150 41,90 56,00 66,10 18,36 20:00 RAP 46 

29 40 Pç. Uirapuru, s/n – Vila Tatetuba 114 75 29,60 85,00 13,70 3,81 23:30 RAO 73 

30 86 Rua Pedro Pinto Filho, s/n – Vila 
Corinthians 84,8 150 29,60 70,00 119,20 33,11 23:55 RAP 73 

31 106 Rua Saigiro Nakamura, s/n – Vila 
Lucia 108 100 45,00 96,00 37,20 10,33 23:00 RAP 73 

32 87 Av. João Marson, s/n – Vila Lucia 54 150 12,60 41,00 194,00 53,89 16:00 RAP 54 
33 89 Rua 21 de abril, 109 – Lavapés 60 75 10,40 59,50 81,00 22,50 16:30 RAP 54 
34 110 ETA II 106 150 55,70 74,50 114,00 31,67 20:00 RET 2 

35 51 Rua Campo Belo, 1 – Cidade 
Jardim 98 100 50,00 70,00 47,30 13,14 23:59 RAP 35 

 
Captação e Adução de Água Bruta 
 
Captação 
 
A captação de água no rio Paraíba do Sul é feita em um canal localizado na margem 
direita, com extensão de cerca de 500 m, o qual atua como desarenador. 
 
Imediatamente a jusante da boca do canal existe uma soleira submersa, em 
enrocamento, executada pela SABESP, para manutenção do nível de água no canal. 
 
Na extremidade deste canal estão localizadas duas elevatórias que recalcam a água 
bruta para a estação de tratamento. 
 
Estações Elevatórias 
 
Elevatória de Água Bruta II – EAB –II 
 
Construída na década de 70, tem capacidade nominal de 740 l/s e conta com três 
conjuntos moto-bombas, sendo um de reserva, com os seguintes dados nominais: 
 

DESCRIÇÃO CONJUNTO NO 1 CONJUNTO NO 2 CONJUNTO NO 3 
BOMBA: 

MARCA 
MODELO 
VAZÃO 

ALTURA MANOM. 

 
SULZER 

SM 302 – 640 
410 
60 

 
WORTHIGTON 

LN – 26 
330 
59,7 

 
SULZER 

SM 302 – 640 
410 
60 

MOTOR: 
MARCA 

POTÊNCIA (HP) 

 
ARNO 

450 

 
STOLTZ 

400 

 
ARNO 

500 
 
Em decorrência do rebaixamento do nível d’água do rio Paraíba, após a construção da 
EAB – II, existem instalados no canal conjuntos moto-bombas submersos, que 
alimentam o poço de sucção desta elevatória. A EAB – II conta com sistema de 
escorva. 
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Elevatória de água bruta III – EAB III  
 
Construída nos anos 1994/95, conta com três conjuntos moto-bombas de eixos 
horizontais, sendo um de reserva, com os seguintes dados nominais: 
 

DESCRIÇÃO CONJUNTO NO 1, 2 e 3 
BOMBA: 

MARCA 
MODELO 
VAZÃO 

ALTURA MANOM. 

 
WORTHIGTON 

16 LNH 23 
950 
67,5 

MOTOR: 
MARCA 

POTÊNCIA (HP) 

 
VILARES 

1.200 
NA MÁX. NA SUCÇÃO 553,52 
NA MIN NA SUCÇÃO 551,50 

 
Os conjuntos trabalham afogados 
 
Hoje são operados dois conjuntos moto-bombas, um em cada elevatória, aduzindo 
uma vazão máxima de 1.240 l/s, vazão esta limitada pela capacidade da ETA. 
 
Adutora de Água Bruta - AAB 
 
Para veiculação da água bruta da captação para a ETA, existem três adutoras, 
paralelas, cujos dados básicos são: 
 

DESNÍVEL GEOMÉTRICO (m) ADUTORA MATERIAL DIÂMETROS (mm) EXTENSÃO (m) MÁXIMO MÍNIMO 
AAB – 1 Fº Fº 250,375,400 (série) 3.100 - - 
AAB – 2 Fº Fº 2 de 600 3.100 51 49 
AAB - 3 Fº Fº 900 3.100 51 49 

 
 
A adutora AAB – 1 é a linha mais antiga, constituída por tubos de FºFº não revestidos, 
com variação de diâmetro e alta rugosidade. Esta linha encontra-se desativada. 
 
A terceira adutora, AEB – 3 de construção mais recente, conduz a água bruta 
recalcada pela EAB – 3 e conta com um TAU para minimizar os efeitos decorrentes 
dos transientes hidráulicos. 
 
As adutoras AAB – 2 e AAB – 3 são interligadas próximo às casas de bombas, 
permitindo a operação em conjunto como linhas paralelas. 
 
Tratamento 
 
A Estação de Tratamento de Água ETA – II, foi construída na década de 70 e tem 
capacidade nominal de 760 l/s, no entanto hoje vem tratando até 1.240 l/s. 
 
É uma ETA do tipo convencional com tratamento completo, com as seguintes 
unidades: 
 

− Câmara de chegada de água bruta; 
− Três floculadores mecanizados; 
− Três decantadores, sendo dois convencionais e um laminar; 
− Onze filtros com taxa declinante e  



Anexo III 

 63 

− Casa de química, para preparo e aplicação de cal virgem, sulfato de 
alumínio, polieletrólitos, gás cloro e flúor. 

 
Nos anos de 1994/95 a ETA II foi parcialmente reformada, modificando-se um conjunto 
floculador-decantador e construção de três filtros e recentemente a casa de química foi 
reformada. 
 
A ETA II foi objeto de estudos específicos visando elevar sua capacidade para 
1.900,00 l/s. 
 
A água tratada é conduzida por gravidade a quatro reservatórios enterrados (RET-1, 
RET-2, RET-3 e RET-4), com capacidade total de 17.800 m3, de onde é distribuída 
através de recalque. 
 
Reservatórios 
 
Os reservatórios existentes, em um total de 39 unidades, apresentam uma grande 
variação das suas capacidades e são alimentados a partir da ETA II e por poços 
tubulares. São dos seguintes tipos: 
 

RAP - RESERVATÓRIO APOIADO 
RET - RESERVATÓRIO ENTERRADO 
RST - RESERVATÓRIO SEMI-ENTERRADO 
REL - RESERVATÓRIO ELEVADO 

  
Suas características são: 
 

Nº IDENT. LOCALIZAÇÃO TIPO MATERIAL VOL. 
(m3) ABASTECIDO POR ABAST. OS 

SETORES 

1 RAP 38 Trav. Itatiaia, 451 - Putim Apoiado Concreto 
armado 300 P59- P95- P145-P168 59 

2 RAP 87 Trav. Itatiaia, 451 - Putim Apoiado Concreto 
armado 750 P59- P95- P155-P168 59 

3 RAP 81 Pç. Hercules, s/n – Jd. da Granja Apoiado Concreto 
armado 500 P109-P138 61-62-63 

4 RST 54 Rua 21 de Abril, 109 - Lavapés Semienterrado Concreto 
armado 325 P87 -P89 27 

5 RAP 73 Rua dos Periquitos, 253 –  V. Tatetuba Apoiado Concreto 
armado 4800 P40-P86-P106 28-29-30 

6 REL 05 Rua dos Periquitos, 253 –  V. Tatetuba Elevado Concreto 
armado 300 EEAT-R73 28-29-30 

7 RET 01 Rua Euclides Miragaia, 126 – Centro Enterrado Concreto 
armado 1500 ETA II 6 

8 RET 02 Rua Euclides Miragaia, 126 – Centro Enterrado Concreto 
armado 1300 ETA II-P110 11-12 

9 RET 03 Rua Euclides Miragaia, 126 – Centro Enterrado Concreto 
armado 10000 ETA II RAP18-15-17-18-

19-24-25-26-27 

10 RET 04 Rua Euclides Miragaia, 126 – Centro Enterrado Concreto 
armado 5000 ETA II RAP18-15-17-18-

19-24-25-26-27 

11 RAP 60 Rua Benedito Lima, 416 – A Santana Apoiado Concreto 
armado 70 RET 1 7 

12 RAP 61 Av. Dois, 910 – A Santana Apoiado Concreto 
armado 800 RET 1 7 

13 RAP 83 Rua Dois, s/n – Jd. Guimarões Apoiado Concreto 
armado 2000 RET 1 8-9-10 

14 RAP 68 Rua Projetada, s/n – Jd. Boa Vista Apoiado Fibra de vidro 100 RET 1 3 
15 RAP 67 Rua Projetada, s/n – V. Paiva Apoiado Fibra de vidro 100 RET 1 4 
16 RAP 39 Servidão de Acesso – V. São Geraldo Apoiado Fibra de vidro 100 RET 1 5 

17 REL 33 Rua Cel Hildebrando Leite - Jd Colinas Elevado Concreto 
armado 100 - 16 

18 RAP 46 Rua Cel Hildebrando Leite - Jd Colinas Apoiado Concreto 
armado 300 P75-P103-P107 16 

19 REL 43 Pç. Flamboyant, 265 – Jd.  Indústrias Elevado Concreto 
armado 500 P85-P99-P104-P120-

PRAP46 20-21-22-23 
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Nº IDENT. LOCALIZAÇÃO TIPO MATERIAL VOL. 
(m3) ABASTECIDO POR ABAST. OS 

SETORES 

20 RAP 74 Pç. Flamboyant, 265 – Jd.  Indústrias Apoiado Concreto 
armado 4800 - 20-21-22-23 

21 RAP 17 Rua Aporé, 900 – V. São Bento Apoiado Concreto 
armado 500 P88-P115-RAP18 42-43 

22 REL 14 R. Iguaçur/R. Araguaia – V. S. Bento Elevado Concreto 
armado 50 P88-P115 42-43 

23 RET 27 Est. S. J. Dos Campos /araguá – Km 
6Proj SS T Ouro Enterrado Concreto 

armado 80 P88-P115 Torrão de Ouro 
Proj SS 

24 RAP 18 Rua Porto Novo, 55 – Jd. Satélite Apoiado Concreto 
armado 8000 R3-RAP18 35-36-37-38-39-

40-41-44-45-47 

25 RET 23 Av. Andrômeda Enterrado Concreto 
armado 1200 P35-P43-P100 38-40-41 

26 RAP 34 Av. Salinas, s/n – Cidade Jardim Apoiado Concreto 
armado 3000 P50-P61-P70-P94-P108 49-50-51 

27 REL 27 Av. Cidade Jardim, s/n – Cid. Jardim Elevado Concreto 
armado 170 RAP 34 51 

28 RAP 35 Rua Campo Belo, 1 – Cidade Jardim Apoiado Concreto 
armado 100 RAP 34-P51 51 

29 REL 26 Rua Campo Belo, 1 – Cidade Jardim Elevado Concreto 
armado 170 RAP 34-P51 51 

30 RAP 49 Rua Projetada, s/n – Morumbí Apoiado Concreto 
armado 1500 RAP 18-P113-P129 46 

31 RAP 65 Rua Projetada, s/n – Morumbí Apoiado Concreto 
armado 1500 RAP 18-P113-P129 RAP78-RAP84-

REL44 

32 RAP 85 Rua Trinta e Nove, 232 – Res. Unuão Apoiado Concreto 
armado 1500 RAP65 48 

33 RST 86 Rua oito, 17 – Res. União Semienterrado Concreto 
armado 600 RAP 88 48 

34 REL 44 R 49 / R 46 101 – Campo dos Alemães Elevado Concreto 
armado 200 RAP 65 54 

35 RAP 37 R. Anacleto Liberato, 355  Jd. Colonial Apoiado Concreto 
armado 600 P67-P112-P149 52-53 

36 RAP 84 R. Anacleto Liberato, 355  Jd. Colonial Apoiado Bloco 
estrutural 278 P149 52-53 

37 RAP 78 Rua Projetada, s/n – Parque D. Pedro II Apoiado Concreto 
armado 1000 RAP49 55-56 

 
Estações Elevatórias de Água tratada 
 
Para distribuição da água tratada existem 28 estações elevatórias, as quais recalcam 
para os reservatórios e para a rede de distribuição. 
 
Os tipos de elevatórias e suas respectivas codificações são: 
 

− EBH - Elevatória de água bruta, conjuntos moto-bombas de eixo horizontal; 
− EBV -  Elevatória de água bruta, conjuntos moto-bombas de eixo vertical; 
− ETH - Elevatória de água tratada, conjunto moto-bomba de eixo horizontal. 

Alimenta um reservatório; 
− ETV - Elevatória de água tratada, conjunto moto-bomba de eixo vertical. 

Alimenta um reservatório; 
− EPH - Elevatória (pressurizada) de água tratada, conjunto moto-bomba de 

eixo horizontal. Alimenta rede e um reservatório; 
− EPV - Elevatória (pressurizada) de água tratada, conjunto moto-bomba de 

eixo vertical. Alimenta rede e um reservatório; 
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As características das elevatórias estão no quadro a seguir: 
 

Nº IDENTIFICAÇÃO LOCALIZAÇÃO TIPO ALIMENTADA POR ALIMENTA 

1 EPH – 1 ETA II Horizontal RET 1 SAT RET 1/RAP 83; 
SAT RET 2/SETOR  9 

2 EPH – 2 ETA II Horizontal RET 2 DESATIVADA 

3 EPV – 3 ETA II Vertical RET 3 
SAT RET 3/RAP 18; 
SAT RET 3/RAP 43; 
SAT RET 3/RAP 81 

4 EPV – 4 ETA II Vertical RET 4 
SAT RET 3/RAP 18; 
SAT RET 3/RAP 43; 
SAT RET 3/RAP 81 

5 ETH – 74 P. Flamboyant, 265 – Jd. Industrias Horizontal RAP 74 REL 43 
6 ETH - 46 R. Cel. Hildebrando Leite- JD Colinas Horizontal RAP 46 REL 33 
7 ETH - 46 R. Cel. Hildebrando Leite- JD Colinas Vertical RAP 46 RAP 74 
8 ETH – 18 Rua Porto Novo, 55 Jd. Satélite Horizontal RAP 18 SAT RAP 18/RAP 49 
9 ETH – 18  A Rua Porto Novo, 55 Jd. Satélite Horizontal RAP 18 SAT RAP 18/RAP 65 

10 ETH 17 Rua Aporé, 900 – Jd. São Bento Horizontal RAP 17 REDE S 42/43-REL14 
11 ETV – 27 Rua Iguaçu – Jd. São Bento Vertical REL 14 RAP 27 
12 ETH – 34 Rua Salinas, s/n – Cid. Jardim Horizontal RAP 34 REL 26 
13 EPH – 34 Rua Salinas, s/n – Cid. Jardim Horizontal RAP 34 REDES S 49/50/51 
14 EPH – 49 Rua Projetada, s/n – Jd. Morumbí Horizontal RAP 49 REDE S 46 
15 EPV – 49 A Rua Projetada, s/n – Jd. Morumbí Vertical RAP 49 REL 44 
16 EPH – 37 RuaAnacletoLiberato,355–Jd. Colonial Horizontal RAP 37 REDE  S 52 
17 EPV – 84 RuaAnacletoLiberato,355–Jd. Colonial Vertical RAP 84 REDE S 52 
18 EPV – 81 Pç. Hercules s/n – Jd. Da Granja Vertical RAP 81 REDES S 59/62/63 RAP 38 
19 EPH – 73 Rua dos Periquitos, 253 – V. Tatetuba Horizontal RAP 73 REDE S 29 
20 ETH – 60 Rua Benedito PLima, 416 – A Santana Horizontal RAP 60 RAP 61 
21 EPH – 61 Rua Dois, 910 – A Santana Horizontal RAP 61 REDE S 07/08 

22 EPH – A RuaBeneditoPreira/Rua Jaguarí- A Ponte Horizontal SUBADOTORA 
RET 1/RAP 83 REDE S 07/08–RAP 39 

23 EPH – B Av Rui Barbosa/Av Nacib simão Horizontal SUBADOTORA 
RET 1/RAP 83 REDE S 05 / RAP 39 

24 EPV – C Rua 2/Est. C. Do Jordão – V. Paiva Vertical SUBADOTORA 
RET 1/RAP 83 REDE S 04 / RAP 68 

25 EPH – D R. Maria Luiza/Est C. Jordão – V Paiva Horizontal SUBADOTORA 
RET 1/RAP 83 REDE S 03 / RAP 67 

26 EPH – E RuaBeneditoPreira/Rua Jaguarí- A Ponte Horizontal RAP 60 REDE S 03 / RAP 66 
27 EBV – P149 R. Durval de Melo,100 – Jd. Colonial Vertical P 149 RAP 37 
28 EBV – P95 R. José I Bicudo, s/n – Jd. S. Leopoldo Vertical P 95 RAP 38 

29 EPV - 38 Trav. Itatiaia, 451 - Putim Vertical R 38 / R 87 REDE STO ONOFRE/ 
VL. IRACEMA 

 
Subadutora 
 
As subadutoras consideradas são as linhas principais que alimentam alguns 
reservatórios e setores de distribuição. 
 
Nestas condições destacam-se as seguintes linhas: 
 

Nº IDENTIFICAÇÃO LOCALIZAÇÃO MATERIAL DIÂMETRO(m) ALIMENTAD
A 

ALIMENTA 

1 SAT-RET 1/RAP 83 EAT/J.Guimarães FºFº 300 EPH 1 RET 60/S 06/S 10/EPH AEPH 
B/EPH C/EPH D/SAT RET 2 S 09 

2 SAT-RET 2/S 09 ETA/J.TELESPARK FºFº 
+DEFºFº 

300+200 EPH 1 S 11/S 12/S 18/S 19/S 10/RAP 54 

3 SAT-RET 3/RAP 81 ETA/J. da Granja FºFº 300, 200 EPV 3/EPV 4 S 61/RAP 32 

4 SAT-RET 3/RAP 73 ETA/V. Tatetuba FºFº 600, 500, 400 EPV 3/EPV 4 S 18/S 19/RAP 73/SATRET 
3/RAP81 

5 SAT-RET 3/REL 43 ETA/J. Indústrias FºFº 600, 500, 400, 250 EPV 3/EPV 4 S 15/S 17/S 24/ S 23/ S 22REL 43 
6 SAT-RET 3/RAP 18 ETA/J. Satélite FºFº 600, 500, 400 EPV 3/EPV 4 RAP 18/ RAP 17 
7 SAT-RAP 46/RAP 74 J. Colinas/J.Indústrias FºFº 300, 250 ETV 46 RAP 74 
8 SAT-RAP 18/RAP 49 J.Satélite/Campo Alemães FºFº 300, 200 ETH 18 RAP 49/RAP 65/RAP 86 

9 SAT-RAP 18/RAP 65 J.Satélite/Campo Alemães FºFº 400 ETH 18 A RAP 49/RAP 65/RAP 86 
SAT RAP 18/RAP 34 

10 SAT-RAP 49/RAP 78 C. Alemães/Pça DPedro II FºFº 400 EPH 65 RAP 78/S 55/S56 
11 SAT-RAP 65/RAP 78 C. Alemães/Pça DPedro II PAD 315 EPH 65 A REL 44/S 55/S 56/ RAP 78 
12 SAT-RAP 18/RAP 34 J. Satélite/C. Jardim FºFº 150 ETH  18 A RAP 34 
13 SAT-RAP 34/REL 27 C. Jardim/C. Jardim FºFº 300 EPH 34 S 49/REL 27 
14 SAT-RAP 34/REL 26 C. Jardim/C. Jardim FºFº 300 ETH 34 REL 28 
15 SAT-RAP 81/RAP 38 J. da Granja/Putim FºFº 150 EPH 81 S 62/S 63/S 59/RAP 38 
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Rede de distribuição 
 
A rede de distribuição de subsistema Paraíba tem uma extensão total de 837.100 m 
distribuídos em 50 setores de macromedição. 
 
Subsistema Urbanova 
 
Atende o bairro Urbanova, localizado na região noroeste da cidade na margem 
esquerda do rio Paraíba do Sul. Este subsistema utiliza o manancial superficial e tem 
capacidade para 22 l/s. O tempo médio de operação da ETA é de 16 horas/dia. 
 
O subsistema é constituído pelas seguintes unidades: 
 
Manancial 
 
Ribeirão Vermelho, sendo a captação feita em uma pequena represa. 
 
Captação 
 
Através de uma elevatória de água bruta (EBH 4), com dois conjuntos moto-bombas 
de eixo horizontal; 
 
Adutora de Água Bruta (AAB 4) 
 
Conduz a água bruta desde a captação até a Estação de Tratamento. É constituída 
por tubos tipo DEFºFº, com diâmetro de 200 mm. 
 
Tratamento 
 
A estação de Tratamento é do tipo modular da FILSAN, com unidades de floculação e 
decantação. A água tratada é encaminhada por gravidade a um reservatório apoiado 
localizado junto a ETA. 
 
Reservação 
 
O subsistema Urbanova conta com três reservatórios apoiados, cujos dados básicos 
estão indicados a seguir: 
 

Nº IDENT. LOCALIZAÇÃO TIPO MATERIAL VOLUME 
(m3) 

ABASTECIDO 
POR 

ABASTECE OS 
SETORES 

1 RST 62 Rua Sergio Moura, 650 - 
Urbanova Semienterrado Concreto 

armado 629 ETA URBANOVA 13 e 14 

2 RAP 
96/97 

Rua Sergio Moura, 773 - 
Urbanova Apoiado  1000/cada ETA URBANOVA 13 e 14 

 
Estação Elevatória de Água tratada 
Existe uma elevatória de água tratada que recalca água para a rede de distribuição, 
cujo dado básico está a seguir: 
 
 

Nº IDENTIF. LOCALIZAÇÃO TIPO ALIMENTADA POR ALIMENTA 

1 EBH Rua Possidônio José de Freitas,250 - 
Urbanova Horizontal Rib. Vermelho ETA 

2 EPH 62 R. Sérgio Rodrigues de Moura, 650 -  
Urbanova Horizontal RAP 62 REDE ZONA ALTA – 

URBANOVA 1 e 2 

3 EPH R. Sérgio Rodrigues de Moura, 773 -  
Urbanova Horizontal RAP 1000 REDE ZONA ALTA – 

URBANOVA 1, 2, 3 e 4 
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Subadutora 
 
Os reservatórios novos RAP 96 e 97 são alimentados a partir da ETA por uma linha 
cuja característica são: 
 

Nº IDENTIFICAÇÃO MATERIAL DIÂMETRO(m) ALIMENTADA ALIMENTA REGIME ESCOAM. 
1 ETA / RAP 96 e 97 DEFºFº 250 ETA RAP 96 e 97 CONDUTO FORÇADO 

 
Rede de distribuição 
 
A rede de distribuição de Urbanova é composta por dois setores de macromedição, 
setores 13 e 14 e duas zonas de pressão, alta e baixa e apresenta uma extensão total 
de 26.690 m. 
 
Subsistema Vista Verde 
 
O subsistema Vista Verde atende os bairros da região leste e sudeste de São José 
dos Campos e utiliza o aqüífero subterrâneo como abastecedor. 
 
A produção média de água é de 175 l/s, representando 10,70 % da produção total do 
sistema. 
 
O manancial subterrâneo é explorado através de 19 poços tubulares profundos, cujo 
tempo médio de operação é de 19,60 horas/dia. 
 
Poços Tubulares Existentes 
 

VAZÃO 
(l/s) Nº POÇO LOCALIZAÇÃO PROF. 

(m) 
Φ 

(mm) 
N.E. 
(m) 

N.D 
(m) 

(m3/h) (l/s) 

OPERA 
(h/dia) ALIMENTA 

1 97 Rua Francisco Camilo, s/n – JD. 
Diamante 84 100 43,30 56,10 75,20 20,89 16:30 RET 25 e REL 22 

2 139 Rua Venezuela, 313 – Vista Verde I 101,5 100 68,70 85,10 110,00 30,56 17:00 RET 25 e REL 22 
3 128 Rua Argentina, 321 – Vista Verde II 114 100 59,60 94,50 41,50 11,53 19:00  

4 161 Pç. Elvis Presley, 294 – Vista Verde 
II 90 100 41,70 64,00 50,00 13,89 17:00  

5 33 Pç. Primavera, 56 – Jd. Motorama 102 75 35,00 84,50 31,80 8,83 16:30 REL 16 e RST 20 
6 60 Rua dos Jasmins, 8 – Jd. Motorama 98 100 41,60 85,00 93,50 25,97 16:00 REL 16 e RST 20 

7 73 Rua Cinquenta e quatro, 220 – Vista 
Verde III 126 100 91,40 115,50 36,00 10,00 23:00 RAP 48 

8 69 Av. Tancredo Neves, 11 – Jd. 
Americano 105 100 40,32 94,50 31,86 8,85 21:00 RAP 36 e RAP 88 

9 83 Av. Tancredo Neves, 128 – Jd. 
Paraiso do Sol 90 75 26,00 90,50 18,20 5,06 23:55 RAP 56 

10 71 Rua Francisco M Souza,120 – Jd 
Nova Michigan 114 100 72,00 106,00 66,10 18,36 23:59 RAP 56 

11 122 Rua Projetada, s/n – Jd. 
Pararangaba 79 100 48,50 79,50 50,90 14,14 18:30 RAP 72 

12 62 Rua Cirurgiões Dentistas, 620  Jd. 
Santa Inês II 138 50 91,00 123,00 11,40 3,17 21:00 REL 28 e RAP 40 

13 96 Rua Mário G. Ferri, s/n - Jd. Santa 
Inês II 101 100 65,20 81,50 42,70 11,86 21:00 REL 28 e RAP 40 

14 64 R. Ricardo Paiva Vieira, 5 - Jd. 
Santa Inês I 138 100 82,00 90,00 66,10 18,36 21:00 REL 34 e RAP 47 

15 81 Rua dos Ferreiros, 900 – Pq. Novo 
Horizonte 84 75 28,00 67,50 7,25 2,01 17:00 REL 35, REL 42, 

RAP 50 e RAP 71 

16 101 Rua dos Pintores/Rua dos 
Mecânicos – Pq. Novo Horizonte 108 100 40,20 84,50 40,20 11,17 19:00 REL 35, REL 42, 

RAP 50 e RAP 71 

17 140 Rua dos Ferreiros, 900 – Pq. Novo 
Horizonte 159 100 124,6

0 137,00 34,40 9,56 19:00 REL 35, REL 42, 
RAP 50 e RAP 71 

18 144 Rua dos Vidraceiros, 9 – Pq. Novo 
Horizonte 108 75 30,00 86,00 40,30 11,19 19:00 REL 35, REL 42, 

RAP 50 e RAP 71 

19 141 Rua Carlos Alberto Silva, 700 – Pq. 
Nova Esperança 102 100 61,00 93,50 43,50 12,08 18:30 REL 35, REL 42, 

RAP 50 e RAP 71 



Anexo III 

 68 

Reservatórios Existentes 
 

Nº IDENT. LOCALIZAÇÃO TIPO MATERIAL VOLUME 
(m3) ABASTECIDO POR ABASTECE OS 

SETORES 

1 RET 25 Rua Paraná, s/n – Vista  Verde 
I Enterrado Concreto 

Armado 700 P 97e P139 64 – 65 

2 REL 22 Rua Paraná, s/n – Vista  Verde 
I Elevado Concreto 

Armado 200 P 97e P139 64 – 65 

3 RAP 33 Pç. Elvis Presley, 294 Vista 
Verde II Apoiaido Concreto 

Armado 422 P 128 e P161 66 

4 REL 25 Pç. Elvis Presley, 294 Vista 
Verde II Elevado Concreto 

Armado 242 P 128 e P161 66 

5 RET 20 Pç. Primavera, 56 – Jd. 
Motorama Enterrado Concreto 

Armado 300 P33 e P60 68 – 69 

6 REL 16 Pç. Primavera, 56 – Jd. 
Motorama Elevado Concreto 

Armado 50 P33 e P60 68 – 69 

7 RAP 48 Rua Cinquenta e quatro, 220 – 
Vista Verde III Apoiaido Concreto 

Armado 450 P 73 67 

8 RAP 36 Rua Iracema, 122 – Jd. 
Americano Apoiaido Concreto 

Armado 100 P 69 70 

9 RAP 88 Rua Iracema, 122 – Jd. 
Americano Apoiaido Concreto 

Armado 250 P 69 70 

10 RAP 56 Av. Tancredo Neves, 128 – Jd. 
Paraiso do Sol Apoiaido Blocos de 

concreto 210 P 83, P 71 e P 160 75 – 77 

11 REL 38 Av. Tancredo Neves, 128 – Jd. 
Paraiso do Sol Elevado Blocos de 

concreto 15 P 83 75 – 77 

12 RAP 95 Parque Nova Esperança Apoiaido Concreto 
Armado 1000 RAP 47 79, 80, 82 – 83 

13 RAP 50 Rua dos Ferreiros, 900 – Pq. 
Novo Horizonte Apoiaido Concreto 

Armado 700 P 81 79 – 80 

14 REL 35 Rua dos Ferreiros, 900 – Pq. 
Novo Horizonte Elevado Aduelas de 

concreto 60 P 81 79 – 80 

15 RST 72 R. Antônio M Elkouri – Jd 
Primavera 

Semienterr
ado 

Blocos de 
concreto 375 P 72 71 – 72 

16 RAP 40 Rua Cirurgiões Dentistas, 620  
Jd. Santa Inês II Apoiaido Blocos de 

concreto 295 P 62 e P 96 73 

17 REL 28 Rua Cirurgiões Dentistas, 620  
Jd. Santa Inês II Elevado Blocos de 

concreto 33 P 62 e P 96 73 

18 RAP 47 R. Ricardo Paiva Vieira, 5 - Jd. 
Santa Inês I Apoiaido Blocos de 

concreto 414 P 64 74 

19 REL 34 Rua Domingos M Custódio – 
JD. Santa Ines I Elevado Blocos de 

concreto 42 P 64 74 
 

Nota: REL 38 e REL 35 desativados 
 
Estações Elevatórias Existentes 
 

Nº IDENTIFICAÇÃO LOCALIZAÇÃO TIPO ALIMENTADA 
POR ALIMENTA 

1 ETH 25 Rua Panamá, s/n – Vista Verde I Horizontal RET 25 REL 22 
2 ETH 33 Pç. Elvis Presley, 294 Vista Verde II Horizontal RET 33 REL 25 
3 ETH 20 Pç. Primavera, 56 – Jd. Motorama Horizontal RET 20 REL 16 
4 ETH 36 Rua Iracema, 122 – Jd. Americano Horizontal RAP 36 REDE 

5 ETH 45 Rua Tancredo neves, 525 – Jd. 
Castanheira Horizontal RAP 45 REL 32 

6 ETH 40 Rua Cirurgiões Dentistas, 620  Jd. Santa 
Inês II Horizontal RAP 40 REL 28 

7 ETV 47 R. Ricardo Paiva Vieira, 5 - Jd. Santa 
Inês I Vertical RAO 47 REL 34 

8 EPV 50 Rua dos Ferreiros, 900 – Pq. Novo 
Horizonte Vertical RAP 50 

REDE  Z. ALTA – PQ. 
N. HORIZONTE / PQ. 

N. ESPERANÇA 

9 ETV 47 A R. Ricardo Paiva Vieira, 5 - Jd. Santa 
Inês I Vertical RAP 47 RAP 95 

10 EPV 56 Av. Tancredo Neves, 128 – Jd. Paraiso 
do Sol Vertical RAP 56 

REDE PQ. SOL, 
CASTANHEIRAS, 
CHAC. ARAUJO 

Nota: ETH  45  desativada 
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Subadutoras existentes 
 

Nº IDENTIFICAÇÃO MATERIAL DIÂMETRO(m) ALIMENTADA ALIMENTA 

1 RAP 47 / RAP 95 FºFº 300 RAP 47 
REDE BOA ESPERANÇA, PRIMAVERA I e 
II, EBENENZER, STA. HERMÍNIA e SANTA 

ISABEL 
 
Rede de distribuição 
 
A rede de distribuição de Vista Verde é composta pelos setores 64 a 80 e apresenta 
uma extensão total de 109.225 m. 
 
Subsistema Campos de São José 
 
Este subsistema atende os bairros de Campos de São José, Pousada de Vale e Santa 
Cecília, todos localizados na região sudeste da cidade e apresenta uma produção 
média de 22 l/s. 
 
Essa produção é proveniente da exploração do ribeirão Cajuru do qual é retirada uma 
vazão de 14,9 l/s e do aqüífero subterrâneo através de um poço tubular cuja vazão é 
de 7,4 l/s. 
 
Suas características são: 
 

VAZÃO 
(l/s) Nº POÇO LOCALIZAÇÃO PROF. 

(m) 
Φ 

(mm) 
N.E. 
(m) 

N.D 
(m) 

(m3/h) (l/s) 

OPERA 
(h/dia) ALIMENTA 

1 123 Rua Nove, 1000 – Pousada do Vale 90 75 24,00 43,50 33,40 9,28 20:30 RAP 76 e RAP 
77 

 
Reservatórios Existentes 
 

Nº IDENT. LOCALIZAÇÃO TIPO MATERIAL VOLUME 
(m3) ABASTECIDO POR ABASTECE OS 

SETORES 

1 RAP 63 Est. Cajuru, 3500  Campos de 
São José Apoiado Blocos de 

concreto 100 ETA C. S. JOSÉ RAP 64, 76, 77 - 
REL 40 

2 RAP 64 R. Eduardo Lourenço – C. de 
S. José Apoiado Blocos de 

concreto 576 ETA C. S. JOSÉ 86 

3 REL 40 R. Eduardo Lourenço – C. de 
S. José Apoiado Blocos de 

concreto 25 ETA C. S. JOSÉ 85 

4 RAP 76 Rua Quinze, 1010 – Pousada 
do Vale Apoiado Concreto Armado 150 ETA C. S. JOSÉ - 123 78(ZB) – 83 

5 RAP 77 Servidão de Acesso – P. DEO 
Vale Apoiado Concreto Armado 200 ETA C. S. JOSÉ - 123 78 (ZA) 

6 RAP 98 Vila Mariana Apoiado Concreto Armado 200 ETA C. S. JOSÉ -P123 78 
 
Estações Elevatórias Existentes 
 

Nº IDENTIFICAÇÃO LOCALIZAÇÃO TIPO ALIMENTADA 
POR ALIMENTA 

1 EBV Est. Cajuru, 3500  Campos de São José Vertical Rib. Cajuru RAP 63/RAP 76/RAP 98 
2 ETV Est. Cajuru, 3500  Campos de São José Vertical RAP 63 RAP 64 
3 ETH 63 Est. Cajuru, 3500  Campos de São José Horizontal RAP 63 REL 40 
4 ETA 64 R. Eduardo Lourenço – C. de S. José Horizontal RAP 64 RAP 77 
5 ETV 76 Rua Quinze, 1010 – Pousada do Vale Vertical RAP 76 REDE 
6 ETV 98 Vila Mariana Vertical RAP 98  
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Subadutoras existentes 
 

Nº IDENTIFICAÇÃO MATERIAL DIÂMETRO(m) ALIMENTADA REG. DE 
ESCOAMENTO 

1 RAP 63 – RAP 76 FºFº 250 RAP 63 COND. FORÇADO 
2 RAP 63 – RAP 64 FºFº 200 RAP 63 COND. FORÇADO 
3 RAP 76 – RAP 77 FºFº 150 RAP 76 COND. FORÇADO 
4 RAP 63 – RAP 98 DEFºFº 250 RAP 63 COND. FORÇADO 

 
Rede de distribuição 
 
A rede de distribuição de Campos de São José é composta pelos setores 78 e 85 e 
apresenta uma extensão total de 41.265 m. 
 
Subsistema Eugênio de Melo 
 
O subsistema Eugênio de Melo atende os bairros de Eugênio de Melo e Jardim das 
Flores localizados na região leste da cidade e utiliza água do manancial subterrâneo. 
A produção média de água é de 28 l/s, que representa cerca de 1,7 % da produção 
total do sistema. 
 
Existe um total de 5 poços tubulares com uma operação média de 17,7 horas/dia. 
 
Suas características são: 
 

VAZÃO 
(l/s) Nº POÇO LOCALIZAÇÃO PROF. 

(m) 
Φ 

(mm) 
N.E. 
(m) 

N.D 
(m) 

(m3/h) (l/s) 

OPERA 
(h/dia) ALIMENTA 

1 63 Rua Cronopius, 30 Jd. das Flores 63 75 21,40 55,00 32,00 8,89 12:00 RET 41 – REL 29 

2 127 Est. Velha Rio/S. Paulo, 141  
Eugênio de Melo 60 100 55,00 46,50 87,00 24,17 23:00 RST 26 

3 117 Rua Benedito de Andrade, 520 – 
Galo Branco 90 100 42,00 77,50 68,30 18,97 14:30 RAP 81 

4 151 R. J. de Paula da Silva, 141 – G. 
Branco/Itapuã 108 100 51,70 81,50 68,90 19,14 23:00 RAP 81 

5 152 R. Felicio Jabour Nasser, 2065 - 
Galo Branco 75 100 12,00 55,00 86,50 24,03 14:30 RAP 81 

 
Reservatórios Existentes 
 

Nº IDENT LOCALIZAÇÃO TIPO MATERIAL VOLUME 
(m3) ABASTECIDO POR ABASTECE OS 

SETORES 

1 RAP 26 Rua Nelson D`Avila, s/n Eugênio de 
Melo Apoiado Conc. 

Armado 300 P 127 32 

2 RET 41 Rua Cronopius, 30 Jd. das Flores Enterrado Conc. 
Armado 140 P 63 31 

3 REL 29 Rua Cronopius, 30 Jd. das Flores Elevado Aduelas 
Conc. 35 P 63 31 

4 RST 81 Rua Benedito de Andrade, 520– G. 
Branco Semienterrado Conc. 

Armado 500 P117, P151 – P152 33 - 34 

 
Estações Elevatórias Existentes 
 

Nº IDENTIFICAÇÃO LOCALIZAÇÃO TIPO ALIMENTADA POR ALIMENTA 
1 EPH 26 Rua Nelson D`Avila, s/n Eugênio de Melo Horizontal RST 26 REDE 
2 ETH 41 Rua Cronopius, 30 Jd. das Flores Horizontal RAP 41 REL 29 

3 EPV 81 Rua Benedito de Andrade, 520– G. 
Branco Vertical RAP 81 REDE G. BRANCO 

E JD. ITAPUÃ 
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Rede de distribuição 
 
A rede de distribuição de Eugênio de Melo é composta pelos setores 31 a 34 e 
apresenta uma extensão total de 29.232 m. 
 
Subsistema Buquirinha 
 
O subsistema Buquirinha atende os bairros Buquirinha e Freitas localizados na região 
norte da cidade, com uma vazão média de 5,8 l/s, representando 0,3 % da produção 
do sistema. 
 
Utiliza o rio Buquira como manancial principal, do qual é captada uma vazão de 4,2 l/s 
e do aqüífero subterrâneo através de um poço cuja produção média é de 1,6 l/s. 
 
Suas características são: 
 

VAZÃO 
(l/s) Nº POÇO LOCALIZAÇÃO PROF. 

(m) 
Φ 

(mm) 
N.E. 
(m) 

N.D 
(m) 

(m3/h) (l/s) 

OPERA 
(h/dia) ALIMENTA 

1 131 Travessa  Treis, 200 - Freitas 66 100  65,00 5,80 1,61 19:00 RAP 92 – RAP 93 
 
Reservatórios Existentes 
 

Nº IDENT LOCALIZAÇÃO TIPO MATERIAL VOLUME 
(m3) ABASTECIDO POR ABASTECE OS 

SETORES 

1 RAP 91 Rua Mirante do Buquirinha Apoiado Conc. 
Armado 15 ETA BUQUIRA 

2 MIRANTE 
BUQUIRINHA 

(ZA) 

2 RAP 92 Servidão II, 200 – Bairro dos freitas Apoiado Conc. 
Armado 200 ETA BUQUIRA – P 131 2 FREIAS (ZB) 

3 RAP 93 Servidão II, 200 – Bairro dos freitas Apoiado Fibra de 
vidro 15 ETA BUQUIRA – P 131 2 FREIAS (ZB) 

 
Estações Elevatórias Existentes 
 

Nº IDENTIFICAÇÃO LOCALIZAÇÃO TIPO ALIMENTADA POR ALIMENTA 
1 EBV Rua Dois, 156 – Buquirinha Vertical Rio Buquira ETA 
2 EPH Rua Dois, 156 – Buquirinha Vertical ETA RAP 91 
3 EPV Rua Seis, s/n – Mirante do Buquirinha Vertical Pela Rede ZA – RAP 91 
4 EPV 91 Rua Seis, s/n – Mirante do Buquirinha Vertical RAP 91 RAP 93 

Rede de distribuição 
 
A rede de distribuição de Buquirinha é composta pelo setor 2 e apresenta uma 
extensão total de 8.028 m. 
 
Subsistemas Isolados 
 
Correspondem a pequenos subsistemas que abastecem empreendimentos 
específicos. 
 
Existem 5 subsistemas nestas condições e que são os seguintes; 
 

- Parque Interlagos I; 
- Jardim São Judas Tadeu; 
- Nosso Teto; 
- Bom Retiro e 
- Costinha. 
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Além destes, existe o subsistema Interlagos II, ainda não assumido pela SABESP. 
 
Esses Subsistemas utilizam como manancial, o aqüífero subterrâneo e apresentam 
uma vazão total de 32 l/s, correspondendo a cerca de 2 % da produção do sistema. 
 
Suas características são: 
 

VAZÃO 
(l/s) Nº POÇO LOCALIZAÇÃO PROF. 

(m) 
Φ 

(mm) 
N.E. 
(m) 

N.D 
(m) 

(m3/h) (l/s) 

OPERA 
(h/dia) ALIMENTA 

1 114 Via NC 1, s/n – Pq. Interlagos I 98 100 44,30 84,00 50,00 13,89 21:00 RAP 69 – REL 41 
 80 Via NC 1, s/n – Pq. Interlagos I 40 75 9,00 26,00 18,00 5,00 16:00 RAP 69 

 
VAZÃO 

(l/s) Nº POÇO LOCALIZAÇÃO PROF. 
(m) 

Φ 
(mm) 

N.E. 
(m) 

N.D 
(m) (m3/h) (l/s) 

OPERA 
(h/dia) ALIMENTA 

1 98 Rr. São Germano, s/n – São 
Judas Tadeu 122 75 52,20 85,50 17,60 4,89 18:30 RAP 51 

2 130 Rr. São Germano, s/n – São 
Judas Tadeu 72 100 20,94 34,50 53,00 14,72 20:00 RAP 51 

 
VAZÃO 

(l/s) Nº POÇO LOCALIZAÇÃO PROF. 
(m) 

Φ 
(mm) 

N.E. 
(m) 

N.D 
(m) (m3/h) (l/s) 

OPERA 
(h/dia) ALIMENTA 

1 84 Rua Seis, 225 - Conj. Nosso Teto 
III 94 75 40,00 65,00 8,56 2,38 14:30 RAP 52 

 
VAZÃO 

(l/s) Nº POÇO LOCALIZAÇÃO PROF. 
(m) 

Φ 
(mm) 

N.E. 
(m) 

N.D 
(m) (m3/h) (l/s) 

OPERA 
(h/dia) ALIMENTA 

1 90 Rua Irene L. Souza, s/n – Bom 
Retiro 60 50 30,50 34,50 10,70 2,97 3:30 REL 70 

 
VAZÃO 

(l/s) Nº POÇO LOCALIZAÇÃO PROF. 
(m) 

Φ 
(mm) 

N.E. 
(m) 

N.D 
(m) (m3/h) (l/s) 

OPERA 
(h/dia) ALIMENTA 

1 105 Estrada do Costinha, 67 - 
Costinha 60 75 4,90 22,00 36,70 10,19 5:00 RAP 94 

 
Reservatórios Existentes 
 

Nº IDENT LOCALIZAÇÃO TIPO MATERIAL VOLUME 
(m3) 

ABASTECIDO 
POR 

ABASTECE OS 
SETORES 

1 RAP 69 Via NC 1, s/n – Pq. Interlagos I Apoiado Blocos 
Concr. 360 P 114 57 

2 REL 41 Via NC 1, s/n – Pq. Interlagos I Elevado Conc. 
Armado 90 P 114 57 

 
Nº IDENT LOCALIZAÇÃO TIPO MATERIAL VOLUME 

(m3) 
ABASTECIDO 

POR 
ABASTECE OS 

SETORES 
1 RAP 52 Estrada do Putim – Nosso Teto III Apoiado F. de Vidro 50 P 84 60 

 
Nº IDENT LOCALIZAÇÃO TIPO MATERIAL VOLUME 

(m3) 
ABASTECIDO 

POR 
ABASTECE OS 

SETORES 

1   Apoiado Chapa 
Metal. 30 P 90 Bom Retiro 

 
Nº IDENT LOCALIZAÇÃO TIPO MATERIAL VOLUME 

(m3) 
ABASTECIDO 

POR 
ABASTECE OS 

SETORES 

1   Apoiado Conc. 
Armado 200 P 105 Costinha 
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Nº IDENT LOCALIZAÇÃO TIPO MATERIAL VOLUME 
(m3) 

ABASTECIDO 
POR 

ABASTECE OS 
SETORES 

1   Apoiado Conc. 
Armado 310 P 98 – P 130 58 

 
Estações Elevatórias Existentes 
 

Nº IDENTIFICAÇÃO LOCALIZAÇÃO TIPO ALIMENTADA POR ALIMENTA 
1 EPH 51 Rua Projetada, s/n – São Judas Tadeu Horizontal RAP 51 ZA – S. Judas Tadeu 
2 ETH 69 Via NC 1, s/n – Parque Interlagos I Horizontal RAP 69 REL 41 

 
Rede de distribuição 
 
A rede de distribuição dos sistemas Isolados é composta pelo setor 2 e apresenta uma 
extensão total de 23.415 m. 
 
10.2   Sistema Existente de Esgotamento Sanitário 
 
Resumo Histórico do Sistema de Esgotos 
 
No início da década de 40 foi construído o sistema público de esgotos da cidade 
composto pelos coletores do córrego do Lavapés e do bairro Santana, os quais 
encaminhavam os despejos a uma Estação de Tratamento Primário. Este sistema foi 
projetado para o período de 20 anos e de acordo com os dados existentes na época, 
para a estimativa da população futura, levaram os projetistas a admitir que a 
população de 13.000 habitantes, que a cidade possuía, duplicaria no final de plano. 
 
Entretanto o censo de 1950 mostrava que o dobro da população inicial quase fora 
atingido em 10 anos. O censo de 1960 indicou para a cidade uma população de 
55.000 habitantes, ou seja cerca de quatro vezes aquela existente na década de 40. 
 
A partir de 1954 foi desenvolvido o planejamento geral de um novo sistema de esgotos 
para a cidade. 
 
Em 1959/60 foram construídas as lagoas de estabilização conhecidas como “Benoit”, 
do tipo australiano, cujos resultados eram bastante satisfatórios. 
 
No fim de 1960 foi contratada a elaboração do projeto do sistema planejado em 1954 
que foi concluído em 1962. Porém este trabalho não foi aproveitado devido as 
providências emergenciais para atendimento dos logradouros isolados. 
 
Em 1968 a Planidro foi contratada para elaborar o Estudo de Viabilidade Técnica 
Econômica e Financeira do Sistema de Esgotos Sanitários de São José dos Campos. 
De acordo com a concepção do projeto a cidade foi dividida em quatro grandes bacias. 
 

- Córrego Lavapés; 
- Córrego Cambuí; 
- Córrego Vidoca; e  
- Vila Santana. 

 
Com a adesão da Prefitura ao Planasa e a transferência do Sistema de Saneamento 
Básico para a administração da SABESP, a PROBECO foi contratada para estudar a 
Alteração Parcial do Relatório Técnico Preliminar do Sistema de Esgotos de São José 
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dos Campos. Esta alteração foi concluída em 1976 e passou a reger a elaboração dos 
novos projetos e respectivas obras. 
 
A partir desta data, 1976, a SABESP começou a construir redes coletoras, coletores 
tronco, interceptor da bacia do Lavapés, o emissário Santana e a Estação Elevatória 
Final da Bacia do Lavapés, além de elaborar vários projetos. 
 
Caracterização do Sistema Existente 
 
O Sistema de Esgotos Sanitários do Município de São José dos Campos compreende 
onze bacias relacionadas abaixo:  
 

Bacias de Esgotamento Área (ha) [ * ] 
1. Comprido 1.059,60 
2. Vidoca – Ressaca 7.659,42 
3. Urbanova 930,77 
4. Jaguari 920,00 
5. Buquira 2.091,00 
6. Lavapés 1.734,51 
7. Cambuí/Putins 3.840,31 
8. Santana 961,00 
9. Alambari 2.743,00 
10. Pararangaba 4.225,50 
11. Divisa 1.330,50 
[ * ] Área já englobando o plano diretor da Prefeitura do Município 

 
São José dos Campos conta com sistema de esgotos sanitários que atende cerca de 
90% da população urbana com coleta dos esgotos e entorno de 41% com tratamento.  
 
O sistema existente de esgotos sanitários em São José dos Campos é constituído de 
rede coletora, coletores troncos, interceptores, estações elevatórias, emissários e 
estação de tratamento que atende parte da cidade. 
 
A concepção de projeto elaborada pela PROSED, em 1996, previa três subsistemas 
(Lavapés, Vidoca e Pararangaba) cada um com uma unidade de tratamento e 
abrangendo as seguintes bacias: 
 

Sub-sistema Bacias de Esgotamento 
Comprido 
Vidoca-Ressaca 
Urbanova 
Santana 

Vidoca 

 
Sub-sistema Bacias de Esgotamento 

Jaguari 
Buquira 
Lavapés 
Cambuí 

Lavapés 

Alambari 
Pararangaba Pararangaba 
Divisa 

 
Ressalta-se que o sistema de Pararangaba engloba a área urbana do distrito de 
Eugênio de Melo. 
 
Posteriormente à implantação da ETE Lavapés, em 1997, a SABESP encomendou um 
“Estudo Técnico-Econômico de Alternativas de Esgotos Coletados da Bacia do 
Vidoca” que concluiu como melhor alternativa a fusão dos Sub-sistemas Lavapés e 
Vidoca. 
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Esse novo subsistema possui três principais bacias de esgotamento, a do Lavapés, a 
do Vidoca e a do Cambuí. Somente parte dos esgotos coletados são tratados, sendo o 
restante lançado “in natura” no sistema de drenagem pluvial ou diretamente nos 
cursos d’água que cortam a área urbana e são afluentes do rio Paraíba do Sul, que é o 
corpo receptor dos esgotos gerados na cidade. 
 
A bacia do ribeirão Lavapés com um sistema completo, desde rede coletora até o 
tratamento, que foi recém inaugurado. O loteamento Urbanova localizado a montante 
da captação de água bruta no rio Paraíba do Sul, também conta com sistema de 
esgotos completo, com tratamento através de lagoa aerada, seguida de lagoa de 
decantação, com capacidade de tratar 20 l/s. 
 
O Distrito de Eugênio de Melo está situado na bacia do rio Pararangaba, também 
afluente do rio Paraíba do Sul, dispõe atualmente de rede coletora, interceptor e 
emissário. A estação de tratamento de esgotos pelo processo de lagoa de 
estabilização, encontra-se em obras. 
 
As informações gerenciais de dezembro de 2000 indicavam: extensão de rede coletora 
de 688.138 m na sede municipal e 26.811 m no distrito de Eugênio de Melo, os 
interceptores e emissários somavam extensão de 23.160 m na sede e 639 m no 
referido distrito. O número total de economias atendidas era de 147.968 e 4.604, 
respectivamente, para sede municipal e distrito de Eugênio de Melo, através de um 
total 126.897 ligações prediais. 
 
O Sistema, atualmente, é composto pelas seguintes extensões de redes coletoras, 
discriminadas por bacia de esgotamento, e relacionadas no quadro apresentado a 
seguir: 
 
 

Bacias de Esgotamento Extensão (m) 
1. Comprido 53.304 
2. Vidoca – Ressaca 420.759 
3. Urbanova 29.052 
4. Jaguari - 
5. Buquira 40.757 
6. Lavapés 99.122 
7. Cambuí/Putins 96.799 
8. Santana 24.951 
9. Alambari 69.326 
10. Pararangaba 73.728 
11. Divisa - 
Total  907.798 

 
Compõem, ainda, o sistema vinte e uma estações elevatórias com as características  
mostradas no quadro a seguir: 
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 Estações Elevatórias - Existentes 

Bacia Denominação Vazão (l/s) Hm (m.c.a) Potência(CV) Marca/Modelo 
Limoeiro 16,60 15,00 9,86 Flygt CP 3126 
Campo dos Alemães 64,40 21,00 50,00 ABS AFP 152-450 
Colonial 15,10 18,00 10,00 ABS AFP 101-410 

Comprido 

Jd. das Indústrias 2,50 10,00 2,95 Flygt CP 3085 
Esplanada do Sol 12,00 9,00 5,00 ABS AFP 100-405 
Santa Clara 65,00 13,00 25,00 ABS AFP 153-625 
Melvin Jones 53,00 14,00 25,00 ABS AFP 151-625 Vidoca 

Rec. dos Eucaliptos 4,00 3,00 7,00 ABS ROB 801-T 
São Pedro 16,50 15,00 9,86 Flygt CP 3126 
Tatetuba (Cambuí) 40,00 29,00 25,00 ABS AFP 151-425 
Vila Guarani 19,00 13,00 7,00 ABS AFP 100-407 
São Leopoldo 3,00 20,00 3,94 ABS ROB 1000-T 

Lavapés 

Jardim Ismênia 50,00 20,00 19,72 Flygt CP 3152 
Santa Inês I 16,00 24,00 10,00 ABS AFP 101-410 Pararangaba Santa Inês II 21,40 28,00 25,00 ABS AFP 401-410 

Eug. Melo Itapuã 19,00 6,00 10,00 ABS AFP 102-425 
Passarela 35,00 17,00 25,00 ABS AFP 153-625 
Vila Rossi 5,40 12,00 3,00 ABS ROB 801-T 
Rhodia 48,00 16,00 25,00 ABS AFP 153-625 
Vila Cristina 8,00 7,60 7,00 ABS AFP 100-407 

Santana 

Geraldo Oliveira 17,00 21,00 25,00 ABS AFP 153-625 
Buquirinha 4,00 12,00 1,96 Flygt CP 3185 Buquira Vila Cândida 3,60 14,00 5,00 ABS AFP 100-405 

 
No quadro a seguir, apresentam-se os coletores troncos integrantes do sistema 
existente, discriminados por bacia e com seus respectivos diâmetros: 
 

Coletores Troncos Existentes – extensão (m) 
Bacia do Vidoca Bacia do Lavapés Bacia do Urbanova Diâmetro 

Material CT 
Senhorinha 

CT 
Rosinha 

CT 
Lavapés ME 

CT 
Lavapés MD 

Emissário 
Santana 

CT 
Urbanova 

Total 

400 – CA 1.226,00 581,00 405,40 1.579,85 1.114,00 - 4.906,25 
400 – FC - 499,20 - - - - 499,20 
500 – CA - - 975,10 1.367,18 - 1.311,61 3.653,89 
600 – CA - 1.483,10 993,13 - - - 2.476,23 
700 – CA - - - - 2.510,59 - 2.510,59 
800 – CA - - 430,00 - - - 430,00 
900 – CA - - 582,00 - - - 582,00 
1000 – CA - - 1.482,00 - - - 1.482,00 
1100 - - 810,00 - - - 810,00 

Total 1.226,00 2.563,30 5.677,63 2.947,03 3.624,59 1.311,61 17.350,16 
 
A ETE Lavapés, atendendo atualmente somente partes das bacias de esgotamento 
Lavapés e Cambuí, é do tipo lodos ativados por oxigênio puro. Trata-se de tecnologia 
de ponta e já amplamente utilizada, preenchendo as condições de economicidade e 
alto desempenho na remoção de materiais poluentes. 
 
Concebida em dois módulos, relativos respectivamente a 1ª e 2ª etapas de projeto, 
tendo sido executado apenas o primeiro. Esta unidade de tratamento, como já foi 
mencionado anteriormente, deveria atender apenas ao subsistema Lavapés, no 
entanto, após a decisão de unificação dos Sub-sistemas Lavapés e Vidoca, passará a 
ser responsável pelo tratamento dos esgotos provenientes de ambos.  
 
A capacidade de tratamento atual é de 900 l/s e será duplicada quando da 
implantação do segundo módulo. 
 
As unidades operacionais constituintes da estação de tratamento Lavapés, são: 
 

− Elevatória de esgoto bruto; 
− Grade mecanizada; 
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− Caixa de areia aerada; 
− Reator aeróbio; 
− Decantador final; 
− Elevatória de recirculação de lodo; 
− Elevatória de descarte de lodo; 
− Sistema de desidratação de lodo; 
− Sistema de geração de oxigênio; 
− Emissário final; 
− Prédios administrativos e laboratório. 

 
Na primeira etapa foi construído apenas um módulo de reator aeróbio e está prevista a 
implantação de mais um módulo na segunda etapa. O reator não é coberto, tem o 
fluxo em pistão, sendo compartimentado em quatro câmaras através de chicanas, com 
objetivo de evitar curto circuitos. Cada compartimento tem instalado um dispositivo de 
introdução de oxigênio na massa líquida. A seguir estão apresentadas algumas 
características do reator: 
 

- Capacidade máxima: 900 l/s 
- Carga orgânica afluente:  11.113 kg/d 
- ML VSS: 4,0 /l 
- Idade do lodo: 3 a 5 dias  
- Volume do reator: 4.800 m3 
- Número de misturadores: 8 
- F/M: 0,58 dia –1 
- Potência de cada misturador: 30 CV 

 
Nesta etapa foram implantados dois decantadores estando previsto a construção de 
mais dois na etapa posterior. Os decantadores têm formato, em planta, circular e tanto 
as vazões afluentes como efluentes se dão pela periferia do mesmo. A seguir estão 
apresentadas algumas características e parâmetros utilizados no dimensionamento 
dos decantadores: 
 

- Taxa hidráulica: 32 m3/m2.dia 
- Vazão máxima:  450 l/s 
- Área superficial: 1.231 m2 
- Diâmetro: 39,60 m  
- Altura da lâmina d’água: 4,10 m 
- Volume: 5.049 m3 
- Tempo de detenção: 311 h 

 
Para recirculação do lodo, foram instaladas duas bombas centrífugas que operam 
alternadamente, para etapa posterior está previsto o acréscimo de mais uma unidade 
de recalque. A vazão máxima de recirculação está fixada em 35% da vazão afluente. 
A seguir estão apresentadas as características básicas dessa unidade elevatória e da 
elevatória de lodo excedente: 
 

Características EEE Recirculação de lodo EEE Lodo excedente 
Capacidade de cada bomba (l/s) 282,5 32 
Altura manométrica (m) 7,0 14,2 
Potência (CV) 40 15 

 
No sistema de desidratação de lodo, o lodo excedente é bombeado para as 
centrífugas, recebendo polieletrólito, onde ocorre seu adensamento e desidratação. A 
torta é enviada por correia transportadora até o misturador rotativo, onde é adicionada 
cal virgem para condicionamento, na dosagem de 30% em peso em relação ao total 
de sólidos. 
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A seguir, são apresentadas as características e os parâmetros utilizados no 
dimensionamento dessa unidade: 
 

- Vazão de lodo  
- Máxima:  65,4 m3/h 
- Média: 36,3 m3/h 
- Potência da centrífuga: 200 CV  
- Misturador: 5 CV 
- Dosagem de polieletrólitos: 5 kg/t sól. tot. 

 
O sistema de geração de oxigênio é de adsorsão por variação de pressão. Foram 
instaladas nesta etapa duas unidades capazes de produzir a quantidade total de 18 
toneladas por dia.  
 
Para não sofrer descontinuidade de fornecimento de oxigênio, quando da regeneração 
dos filtros, o sistema conta com um reservatório de estocagem de oxigênio (tanque 
pulmão) e um tanque com oxigênio líquido (de reposição externa). 
 
A operação desse sistema é totalmente automatizada. 
 
Os esgotos tratados são conduzidos para um tanque revestido com azulejo branco, 
cuja função será de visualizar a qualidade do efluente. Desse tanque tem início o 
emissário de 1.200 mm, que veicula o efluente tratado para o rio Cambuí. 
 
Foram construídos prédios para a equipe operacional e laboratório. 
 
A ETE Lavapés é totalmente automatizada. Existe um Centro de Controle Operacional, 
sediado no prédio de administração, onde se tem todo o controle operacional da ETE.  
Atualmente a ETE Lavapés vem operando com cerca de 400 l/s, vazão inferior à 
capacidade da 1ª etapa implantada, que é de 900 l/s. Segundo técnicos da SABESP, 
esta estação vem apresentando bons resultados e poderá tratar parte das 
contribuições da bacia do Vidoca. 
 
Obras em andamento 
 
As obras em andamento referentes ao Sistema de Esgotamento Sanitário de São José 
dos Campos, resumem-se a implantação do Coletor Tronco Senhorinha que apresenta 
traçado paralelo ao córrego de mesmo nome, que é tributário do rio Vidoca. 
 
Ao longo do Coletor Tronco Senhorinha foram identificados 18 pontos de contribuição 
e de acordo com o dimensionamento hidráulico este foi dividido por diâmetro em doze 
trechos, a saber: 
 

Trecho Entre PV´s Diâmetro (mm) Extensão (m) Margem 
1 a 9 90 a 81 600 720 Esquerda 

10 81 a 80 600 38 Trav. ME-MD 
11 a 46 80 a 44 600 3.156 Direita 
47 a 75 44 a 15 700 2.301 Direita 
76 a 91 15 a lanç. 1.000 1.350 Direita 
Total - - 7.565 - 
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11 TAUBATÉ/TREMEMBÉ/QUIRIRIM 
 
A Companhia de Saneamento Básico de São Paulo – SABESP, empresa 
concessionária de âmbito estadual, é a responsável pela operação e manutenção dos 
sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário das cidades de 
Taubaté e Tremembé, incluindo o distrito de Quiririm, através de sistema operacional 
local, subordinado a Unidade de Negócios Vale do Paraíba-IV, sediada em São José 
dos Campos. 
 
11.1 Sistema Existente de Abastecimento de Água 
 
O abastecimento de água das sedes dos municípios de Taubaté e Tremembé e do 
distrito de Quiririm é feito por dois sistemas integrados que utilizam como mananciais o 
rio Una, afluente do rio Paraíba do Sul e o próprio rio Paraíba do Sul, podendo ser 
assim descritos: 
 
Sistema do Rio Una 
 
Atualmente é o principal sistema de produção. Foi implantado obedecendo a um 
projeto elaborado em 1970. 
 
A captação de água é feita na cota 562 m, junto à estrada de Taubaté-Lagoinha, após 
o acesso ao Campus Universitário. 
 
A vazão captada, após sofrer gradeamento e desarenação, chega a um poço de 
sucção de onde é bombeada pela EEAB-UNA até a entrada da ETA II, que está 
situada na cota 644 m e aproximadamente a 2 Km da captação. 
 
A ETA II alimenta separadamente dois centros de reservação: o R1 (10.000 m3), 
localizado na mesma área e o R2 (7.500 m3), localizado nas imediações, a cerca de 
200 m do local da ETA II. O R1 atende a zona média e o R2 a zona baixa. 
 
Junto ao R1 está localizada a estação elevatória EEAT1, que succiona água do 
reservatório e recalca à Torre T1, que alimenta a rede da zona alta 1 (ZA1). 
 
Através da rede da zona média é abastecido o centro de reservação R3 que funciona 
como reservatório de sobras e de poço de sucção da estação elevatória EEAT2, 
encarregada de fazer o bombeamento através de conjuntos independentes para: 
 

− A rede da Zona Alta 2 (ZA2) e seu reservatório de sobras R4. As áreas mais 
altas, que integram a zona altíssima, são atendidas por meio de um 
“booster”, denominado EEAT5 e Torre T4, que recebe as sobras; 

 
− A rede da zona Alta 3 (ZA3) e seu reservatório de sobras R5, que serve de 

poço de sucção para a EEAT3 que, por sua vez, alimenta a Torre T2, que 
atende a zona altíssima. 

 
O reservatório R2, além de ser o responsável pelo atendimento da zona baixa, atende 
também a zona baixa de Tremembé. 
 
Sistema do Rio Paraíba do Sul 
 
A captação do Rio Paraíba do Sul responsável pela alimentação da ETA-I e ETA-
TREMEMBÉ é feita atualmente em um único ponto, na cota 536 m, cerca de 200 m à 
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montante da ponte da estrada para Campos de Jordão. A antiga captação que 
alimentava a ETA-TREMEMBÉ localizava-se junto a esta ponte, na margem oposta. 
 
A captação é feita por meio de bombas instaladas em plataformas flutuantes, num 
canal aberto na margem direita do rio que enviam a água até o poço de sucção da 
EEAB Paraíba. 
 
Na casa de bombas estão instalados os conjuntos que recalcam a água à ETA-1 e os 
que recalcam para a ETA-TREMEMBÉ, através de linhas de 8,5 Km e 1,1 Km de 
extensão, respectivamente. 
 
Da ETA-1, localizada na cota 596 m, a água é bombeada pela EEAT para o 
reservatório R6, que abastece, também por gravidade, uma caixa de interligação 
localizada na mesma área do R6. Existe uma interligação por gravidade da ETA-1 à 
caixa de interligação. 
 
Da caixa de interligação sai uma linha virgem que vai até o reservatório R7, também 
conhecido como Vila Costa, que serve de poço de sucção para a EEAT4, que atende a 
CECAP, zona baixa de Quiririm e à Volkswagem. Antes da chegada da tubulação ao 
R7, existe uma derivação que alimenta o reservatório da FORD. 
 
Interligação dos Dois Sistemas 
 
A interligação existente entre os dois sistemas permite operacionalmente fazer um 
reforço do Sistema Una para o Sistema Paraíba. 
 
Para isso existe uma derivação de 400 mm de diâmetro da zona média, atendida por 
R1 (localizado junto à ETA II), que chega ao R6 (localizado junto à ETA-I). Antes de 
entrar em R6, existe um “by-pass” que a interliga diretamente com a tubulação que sai 
da caixa de interligação para Vila Costa. 
 
Na extremidade da tubulação que vem do R6 e entra na caixa de interligação, existe 
uma válvula de bóia, que quando a caixa está cheia, fecha a entrada e sua 
alimentação se faz pela ETA-I. Quando a ETA-I está paralisada, sua alimentação se 
faz por R6. Desta forma, o reservatório da Vila Costa pode ser atendido pela ETA-I, 
pelo R6 ou R1. 
 
Existe uma segunda interligação que permite o reforço com água da ETA-II por meio 
de uma linha de 150 mm de diâmetro, que sai da rede da zona baixa e se interliga à 
linha que chega ao R7 (Vila Costa). Neste caso, o reforço é feito a partir do R2. 
 
Características das Unidades do Sistema 
 
Unidades Operacionais do Sistema do Rio Una 
 
A – Captação 
 
Este sistema entrou em operação em 1971. A elevação de nível do Rio Una é feita por 
meio de uma barragem de 19 m de comprimento, dotada de sete vãos, sendo três 
vãos com comportas. As cotas das soleiras situam-se próximas a 561,70 m e a do 
vertedouro,  na cota 559,35 m. 
 
A metade do 1º vão teve sua cota elevada para 559,35 m, de acordo com o projeto 
elaborado em 1982. Na outra metade foi instalada uma comporta de 0,60 m 0,60 m, 
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com soleira na cota 560,70 m. A tomada d’água com a soleira 0,40 m acima da soleira 
da comporta, evita a entrada de resíduos de arraste no canal da tomada. 
 
Para a remoção de troncos e outros materiais arrastados pelo rio, na laje do 2º vão há 
um guindaste hidráulico, dotado de lança com alcance de 9,0 m. Sua instalação 
obedeceu o projeto citado. 
 
A tomada d’ água é constituída de emboque e do trecho de transição. É formada por 
dois canais medindo 1,00m de largura por 3,12 m de altura e 2,80 m de comprimento, 
onde estão instaladas as  grades grossas e finas, com comportas de 0,80 m x 0,80 m. 
 
B – Caixas de Areia 
 
Localizadas na cota 563,50 m, as duas caixas de areia existentes têm 42,00 m de 
comprimento e seção transversal com as seguintes características: 
 

− Parte superior: retangular, medindo 2,20 m de largura x 3, 05 m de altura; 
 
− Parte inferior:  trapezoidal, medindo 2,20 m de largura x 1,55 m de altura. 

 
A vazão de dimensionamento de cada caixa foi de 530,00 l/s. 
 
A remoção da areia é feita por meio de um equipamento constituído de ponte rolante 
acionada por um motor redutor elétrico e por bomba centrífuga do tipo submersível, 
acionada por motor instalado na base da ponte. 
 
Das caixas de areia saem dois canais de 1,93 m de largura e 3,45 m de profundidade, 
com comprimentos de 9,80 m e 8,70 m. Os canais alimentam o canal de distribuição 
do poço de sucção da  EEAB. 
 
C – Estações Elevatórias de Água Bruta (EEAB Una) 
 
A água entra no canal de distribuição do poço de sucção por duas aberturas de 0,80 x 
0,80 m dotadas de comportas. O canal de distribuição tem 15,75 m de comprimento, 
0,58 m de largura e 3,45 m de altura. 
 
O poço de sucção, localizado externamente e ao longo da EEAB, é dividido em 4 
compartimentos alimentados por aberturas providas de “stop-logs”. 
 
O prédio da EEAB é de alvenaria, medindo 16,00 m de comprimento, 10,15 m de 
largura e 4,50 m de altura útil. Abriga a sala de bombas, a sala de comando, um 
sanitário, um vestiário e uma cozinha. 
 
Existem instalados 4 conjuntos moto-bombas, sendo 1 de reserva, com as seguintes 
características: 
 

BOMBAS 
MARCA WORTHIGTON  - TIPO 8 LN – 21 – E 
VAZÃO 1.177 m3 /h 
ALTURA MANOMÉTRICA DE 95 mca e 1.775 RPM 

  

MOTORES 
3 DA MARCA TOSHIBA - TIPO MT -  MODELO 33.530,  600 Hp,  1.770 rpm, instalado em 
nov./1971 
1 DA MARCA ANEL -  MODELO A1 – 400 L – B,  600 Hp,  1.780 rpm, instalado em  jan./1981 

 
Para a manutenção dos motores existe uma ponte rolante. 
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Os diâmetros das tubulações de sucção e de recalque de cada bomba são de 400 mm 
e o barrilete, de 700 mm de diâmetro. No verão funcionam 3 bombas durante 24 
horas, recalcando, no máximo 850 l/s e nos dias mais frios e à noite, opera apenas 
uma bomba. 
 
Para proteção antigolpe de aríete existem duas válvulas da marca ARAMFARPA, 
modelo 2.001/112 mca, instaladas na parte externa, sendo que, recentemente foi 
instalado um tanque Hidropneumático para garantia dos equipamentos. 
 
D - Adutora de Água Bruta 
 
Para a adução de água bruta existem duas linhas de 500 mm de diâmetro, de ferro 
fundido, com aproximadamente 2 Km de extensão. 
 
E - Estação de Tratamento ETA – II 
 
Trata-se de uma ETA convencional, constituída de floculadores, decantadores e filtros 
de dupla camada de areia e antracito. 
 
A chegada é feita em uma caixa interligada a um canal onde se localiza a “Calha 
Parshall”, com garganta de 0,61 m,  que fica dentro da Casa de Química. 
 
A solução de sulfato de alumínio fica armazenada em 2 tanques com 4,00 m3 em fibra 
de vidro, marca Tigre, localizados na parte externa. 
 
A aplicação do sulfato de alumínio é feita na “Calha Parshall”. Daí, a água é 
encaminhada, através de um canal para 3 unidades de floculação mecanizadas, que 
alimentam individualmente cada um dos decantadores. 
 
Cada câmara de floculação tem 3 compartimentos medindo 4,33 m de largura, 4,36 m 
comprimento e 4,07 m de altura total, dotados de agitadores mecânicos. 
 
Na entrada dos 3 decantadores há uma cortina perfurada para distribuir o fluxo. Os 
decantadores são de fluxo horizontal com coleta de água decantada em calhas 
superficiais. Suas dimensões são: 
 

COMPRIMENTO: 37,13 m 
LARGURA: 13,38 m 
ALTURA ÚTIL:   3,90 m 
ALTURA TOTAL:   4,07 m 

 
A água decantada é recolhida num canal coletor de 0,60 m de largura, que se liga ao 
canal de distribuição dos 6 filtros de dupla camada. 
Cada filtro tem: 
 

COMPRIMENTO: 8,00 m 
LARGURA: 5,00 m 
ALTURA ÚTIL: 8,25 m 
ALTURA TOTAL: 2,60 m 

 
A lavagem dos filtros é feita com água em contracorrente proveniente de um 
reservatório elevado de 300 m3 
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A água filtrada recebe as soluções de cloro, ácido fluossilícico e, posteriormente, cal 
para correção do pH. A solução de ácido fluossilícico é armazenada em 2 tanques 
externos de fibra de vidro. 
 
A pré-cloração e a desinfecção são feitas com o uso de cilindros de 900 Kg 
armazenados em um abrigo externo. A suspensão de cal é preparada em 3 tanques 
localizados no pavimento inferior da Casa de Química e recalcada para dosadores de 
leite de cal, do tipo caneca, localizados  no pavimento superior. 
 
Atualmente a ETA-II chega a tratar 850 l/s, quando a água bruta apresenta condições 
favoráveis. Quando chove, sua produção não passa de 600 l/s. 
 
F - Reservatórios e Elevatórias de Água Tratada 
 
O reservatório R1 recebe a água diretamente da ETA II, alimenta a zona média e serve 
de poço de sucção da EEAT1 localizada ao lado,  próxima ao portão de entrada do 
terreno da ETA. 
 
Suas características principais são: 
 

VOLUME: 10.000m3 
NÚMERO DE CÂMARAS: 2 
DIMENSÕES: 40,00 m x 25,00 m 
ALTURA TOTAL/ÚTIL:  5,69 m / 5,00 m 
COTA DO FUNDO: 637,20 m 
COTA DO TERRENO: 642,00 m 

 
No ponto de alimentação das câmaras do reservatório existem válvulas de bóia. 
 
A EEAT1, construída em alvenaria, recalca a água para a torre, localizada 
relativamente próxima, por meio de uma linha adutora de 150 mm de diâmetro. 
 
O recalque é feito por 2 conjuntos moto-bombas (um de reserva) com as seguintes 
características: 
 

BOMBA MARCA SULZER, MODELO A2.50-200 – FABRICADO EM 1980 
MOTOR MARCA WEG, MODELO 180 N 580 DE 30 CV e 3.540 rpm 

 
A torre T1 que alimenta a zona alta ZA1, tem as seguintes características: 
 

VOLUME: 300 m3 
FORMATO: CILÍNDRICO 
DIÂMETRO: 7,00 m 
ALTURA TOTAL/ÚTIL:  14,40 m / 7,85 m 
COTA DO FUNDO: 685,50 m 
COTA DO TERRENO: 680,50 m 
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G - Reservatório R2 
 
Este reservatório situa-se na estrada de acesso ao Campus Universitário e recebe 
água diretamente da ETA II, atendendo à zona baixa de Taubaté/Tremembé. 
 
Suas características são: 
 

VOLUME: 7.500 m3 
NÚMERO DE CÂMARAS: 2 
DIMENSÕES: 30,57 m x 25,57 m 
ALTURA TOTAL/ÚTIL:  5,60 m / 5,00 m 
COTA DO FUNDO: 614,50 m 
COTA DO TERRENO: 617,00 m 

 
Dispõe também de válvula de bóia para controle do fluxo no ponto de alimentação. 
 
No local do reservatório R2 existe um reservatório circular de 3.700 m3 de volume, cuja 
construção foi concluída recentemente e deverá abastecer a zona baixa. 
 
H - Reservatório R3 e Elevatória EEAT2 
 
O R3 situado no bairro São João é alimentado pelas sobras da rede de distribuição da 
zona média e serve de poço de sucção para as bombas que recalcam água para os 
reservatórios R4 e R5. 
 
Suas características são: 
 

VOLUME: 1.230 m3 
NÚMERO DE CÂMARAS: 1 
DIMENSÕES: 21,98 m x 21,95 m 
ALTURA TOTAL/ÚTIL:  3,15 m / 2,70 m 
COTA DO FUNDO: 616,10 m 
COTA DO TERRENO: 620,40 m 

 
A estação elevatória EEAT2, localizada ao lado do reservatório R3, antigamente 
abrigou cinco conjuntos elevatórios: dois para recalcar à rede da Zona Alta 2 (ZA2) e 
ao reservatório R4 e três conjuntos para recalcar diretamente na rede da Zona Alta 3 
(ZA3)  e R5. Atualmente só abriga os conjuntos que alimentam o R5. Os outros dois 
foram desmontados, sendo que o recalque para o R4 é feito por um único conjunto 
instalado fora da casa, entre o reservatório e a edificação da Casa de Bombas. 
 
Os conjuntos elevatórios têm as seguintes características: 
 

- Recalque para o R4: 
 
Um conjunto submerso de marca HAUPT, modelo � 83-4 de 75 cv de potência. 
 

- Recalque para o R5: (2 + 1) 
 
Bomba marca KSB modelo ANS.100.400 de 210 m3 / h, 52 mca e 1.750 rpm; 
 
Motor marca WEG, modelo 226 SMO 590 de 75 cv e 1.750 rpm. 
 

- O terceiro conjunto é: 
 
Bomba marca SULZER WEISS, modelo AZ 80.250, ano de fabricação 1981; 
 
Motor marca BÚFALO, modelo B.2461.4 de 100 cv e 3.540 rpm. 
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I - Reservatório R4, Elevatória EEAT e Torre T4 
 
O R4 localiza-se no ponto mais alto do Morro de Cristo e funciona como reservatório 
de sobras da zona alta (ZA2). Seu formato, em planta, é dodecagonal e tem as 
seguintes características: 
 

VOLUME: 300 m3 
NÚMERO DE CÂMARAS: 1 
DIMENSÕES: Raio = 10,00 m 
ALTURA TOTAL/ÚTIL:  4,60 m / 4,00 m 
COTA DO FUNDO: 681,00 m 
COTA DO TERRENO: 862,50 m 

 
A EEAT5 está localizada na rua João Paulo de Oliveira Gama, sendo conhecida 
também como “Booster Jardim América”. O recalque é feito por uma bomba submersa 
da marca Leão, modelo EC 1.5, com motor de 3 cv. Foi instalada há pouco tempo para 
atender às casas que foram construídas na zona denominada “altíssima”. A bomba, 
cujo poço de sucção é uma caixa de 16 m3 de capacidade, bombeia a água através de 
um tubo de 75 mm de diâmetro para a torre T4, localizada no ponto mais alto. 
 
O T4 é um tanque cilíndrico de fibra de vidro de 50 m3 de capacidade. 
 
J - Reservatório R5, Elevatória EEAT3 e Torre T2 
 
O R5 é um reservatório de sobras da zona alta – ZA3, estando localizado na parte alta 
da Cidade de Deus, com as seguintes características: 
 

VOLUME: 800 m3 
NÚMERO DE CÂMARAS: 1 
DIMENSÕES: 14,56 m x 14,00 m 
ALTURA TOTAL/ÚTIL:  4,60 m / 4,00 m 
COTA DO FUNDO: 658,00 m 
COTA DO TERRENO: 661,50 m 

 
A EEAT3 succiona água do R5 e a recalca para a torre T2, através dos seguintes 
conjuntos moto-bombas (um de reserva): 
 

BOMBA MARCA SULZER WEISS, MODELO AZ40.200 DE 36 m3 /h, 57,18 m DE 
ALTURA MANOMÉTRICA E 3.500 rpm 

MOTOR MARCA WEG, MODELO 133 MI 180 DE 15 CV e 3.530 rpm 
 
O reservatório T2 está situado num dos pontos mais altos da cidade, bairro Jardim 
Bela Vista. Trata-se de uma torre com volume útil de 300 m3, igual a torre T1, só que 
implantada na cota 693,20 m. 
 
Unidades Operacionais do Sistema do Rio Paraíba do Sul 
 
A – Captação 
 
A captação no rio Paraíba do Sul é feita por meio de uma bomba submersa, instalada 
no fundo do canal de tomada d’água, funcionando como baixo recalque para a estação 
elevatória EEAB – PARAÍBA, que recalca para a ETA I e ETA TREMEMBÉ. 
 
O canal de tomada, escavado em solo arenoso, tem 31 m de comprimento e seção 
trapezoidal com base maior de 17 m, menor de 13 m e altura de 4,50 m (seção 
média). O talude é 1:2 (H:V), estando o fundo na cota 529,60 m. 
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Para instalação da bomba de baixo recalque foi construída uma plataforma dotada de 
guincho para levantar o equipamento. 
 
As bombas são da marca ABS – modelo AFP 201675 com capacidade de 480 m3 /h de 
capacidade, altura manométrica de 18 m, 75 cv e 1.150 rpm. Enquanto uma funciona a 
outra fica guardada na entrada da EEAB para reserva. 
 
A interligação entre a elevatória e o poço de sucção é feita por meio de uma tubulação 
com 500 mm de diâmetro. 
 
A antiga captação de Tremembé, localizada na outra margem do rio, junto à ponte da 
estrada para Campos de Jordão foi desativada por estar localizada após a confluência 
com o córrego do Convento, que é o atual corpo receptor dos esgotos da maior parte 
de Taubaté/Tremembé. 
 
B – Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB – PARAÍBA) 
 
O poço de sucção é um canal externo à casa de bombas, de 15,62 m de comprimento, 
2,17 m de largura e 7,43m de altura. O poço tem um extravasor, perto do tubo de 
chegada, que permite verter o excedente a uma caixa de onde sai um tubo que leva a 
água de volta ao canal de tomada. 
 
Dentro da casa de  bombas existem instalados três conjuntos moto-bombas: dois, um 
dos quais para reserva e/ou rodízio, são utilizados para recalcar a água para a ETA I e 
o terceiro recalca a água para a ETA de Tremembé. 
 
As características dos conjuntos são: 
 

- Recalque para a ETA I: 
 
Bomba marca KSB, fabricada em 1956, Q = 483 m3/h, Hm = 100 mca e 1.760 rpm. 
 
Motor marca Tropenisolation Garbo, tipo AD 15170 C de 250 HP e 1.750 rpm. 
 

- Para recalque à ETA – Tremembé: 
 
Bomba marca MARK, modelo STDO 15 de 1.750 rpm 
 
Motor marca WEG, modelo 200M88 de 40 cv e 1.750 rpm. 
 
O prédio que abriga as bombas é de alvenaria possuindo 16,17 m de comprimento, 
7,50 m de largura e 7,17 m de altura, implantado na cota 537 m. 
 
C – Adutora de Água Bruta 
 
Para a ETA-I 
 
A adutora de Água Bruta para a ETA-I é de ferro fundido com 400 mm de diâmetro e 
8.750 m de comprimento. É muito antiga e passa em alguns trechos sob edificações. 
 
Para a ETA-TREMEMBÉ 
 
A adutora de água bruta para a ETA-Tremembé é de ferro fundido com 200 mm de 
diâmetro e aproximadamente 1.300 m de comprimento. A antiga linha existente de 150 
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mm de diâmetro e 900 m de extensão que vem da captação e foi desativada, 
eventualmente poderá ser usada, em parte, como rede de distribuição. 
 
D – Estação de Tratamento ETA-I, Elevatória EEAT e Reservatório R6 
 
Estas três unidades estão no mesmo local e possuem as seguintes características: 
 
ETA-I 
 
A ETA-I trata normalmente 95 l/s de água, chegando até a 110 l/s (capacidade máxima 
de adução de água bruta). 
 
A água após passar por uma “calha Parshall” de 39,60 cm de garganta que, além de  
medir, promove a mistura da cal e do sulfato de alumínio, é recebida por um canal de 
17 m de extensão paralelo ao decantador 1 até chegar a 2 floculadores, cada um com 
duas câmaras. 
 
Os floculadores são de eixo horizontal, do tipo paletas, sendo que cada câmara mede 
3,40 m de largura, 2,25 m de comprimento e 3,80 m de profundidade, com volume útil 
de 82 m3. 
 
Essa água floculada passa para um canal com comportas que a distribui para dois 
decantadores convencionais de escoamento horizontal de 28 m de comprimento, 
10,30 m de largura e 3,80 de profundidade total. 
 
A água decantada é captada por calhas e encaminhadas para um canal que a distribui 
aos 4 filtros de areia. Os filtros medem 7,56 m x 3,78 m x 4,00 m de altura, têm fundo 
falso e contam com bocais para coleta da água filtrada. Existe um reservatório elevado 
de 200 m3 de capacidade responsável pela retrolavagem dos filtros. 
 
A água filtrada, após receber o cloro, flúor e correção do pH, é conduzida por meio de 
tubulações ao poço de sucção da elevatória EEAT. 
 
EEAT 
 
Como já foi mencionado, esta elevatória é responsável pelo recalque de água da ETA-
I para o R6. Seu poço de sucção é alimentado por uma linha que parte da ETA-I e sua 
casa de bombas abriga 2 conjuntos elevatórios (sendo 1 de reserva), com as 
seguintes características: 
 

- Bomba: 
 
Bomba marca Worthigton, modelo D 101.8 x 6 x 11, Q = 324 m3 /h, para Hman = 6 m e 
1.175 rpm 
 

- Motor: 
 
Motor marca GE, modelo 46.4036.112 de 15 cv e 1.150 rpm. 
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Reservatório    R6 
 
As características deste reservatório são: 
 

VOLUME: 2.400 m3 
NÚMERO DE CÂMARAS: 1 
DIMENSÕES: 33,06 m x 20,33 m 
ALTURA TOTAL/ÚTIL:  4,55 m / 3,75 m 
COTA DO FUNDO: 592,81 m 
COTA DO TERRENO: 596,30 m 

 
Este reservatório pode receber água diretamente da rede da zona média (R1). O R6 
abastece a FORD e o reservatório R7. 
 
E – Adutora para a Ford (Vila Costa) 
 
A adutora que sai da caixa de interligação tem 350 mm de diâmetro, é constituída por 
tubos de cimento amianto e apresenta uma extensão aproximada de 2.400 m, 
compreendida entre a caixa e o R7. Antes de entrar no R7, que serve de poço de 
sucção para a EEAT4, deriva para alimentar o reservatório da FORD, através de uma 
linha com extensão de 300 m. 
 
Este reservatório pode receber água da rede da zona média através do reservatório R1 
ou diretamente da ETA-I. O R6 abastece a FORD e o R7. 
 
F – Reservatório R7 e EEAT4 (Vila Costa) 
 
O reservatório R7 apresenta as seguintes características: 
 

VOLUME: 300 m3 
NÚMERO DE CÂMARAS: 1 
DIMENSÕES: 12,00 m x 10,00 m 
ALTURA TOTAL/ÚTIL:  4,00 m / 2,50 m 
COTA DO FUNDO: 558,27 m 
COTA DO TERRENO: 559,70 m 

 
A EEAT4 abriga três conjuntos moto-bombas sendo um de reserva, com as seguintes 
características: 
 

- Bomba: 
 
Bomba marca KSB, modelo WKL – 100/3 de 158,5 m3 /h, Hman = 90,10 m e 1.750 rpm 
 

- Motores: 
 
Dois motores marca BÚFALO, de 100 cv e 1.750 rpm e um da marca GEVISA, modelo 
5K4741546501 de 100 cv e 1.775 rpm. 
 
A EEAT4 encarrega-se de atender ao longo do percurso de sua linha de recalque a 
área da CECAP, a zona baixa de Quiririm, o Jardim Santa Tereza e finalmente a 
Indústria Volkswagem. Esta tubulação principal é de ferro fundido com 250 mm de 
diâmetro e aproximadamente 8.000 m de extensão. 
 
A torre de 200 m3 da CECAP está desativada, por apresentar vazamentos. 
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G – ETA-TREMEMBÉ, Elevatórias e Reservatórios 
 
Estas unidades situam-se na rua 7 de Setembro, esquina com praça Paulo de Frontin. 
 
A adutora proveniente da EEAB-Paraíba chega a uma caixa de entrada na ETA-
TREMEMBÉ. Dessa caixa, a água é encaminhada a uma “calha Parshall” onde é feita 
a aplicação de cal e sulfato. A floculação é feita por um sistema de chicanas de fluxo 
horizontal. A água floculada, alimenta um canal que é responsável pela distribuição da 
mesma para dois decantadores. 
 
Dos decantadores a água chega a uma caixa de reunião que serve de poço de sucção 
das bombas que recalcam a água para 3 filtros rápidos de pressão da marca FILSAN. 
Dos filtros a água, após sofrer cloração, fluoretação e correção do pH, entra em um 
reservatório enterrado, de uma câmara com fundo cônico, com 420 m3 de capacidade. 
Este reservatório serve de poço de sucção das bombas que recalcam a água até o 
reservatório elevado de 500 m3, cujo nível máximo está na cota 578,10 m. 
 
Os conjuntos elevatórios existentes têm as seguintes características; 
 
Para o recalque do decantador ao filtro: 
 

- Bombas: 
 
Duas bombas (1 de reserva) da marca KSB, modelo 100-53 de Q = 126 m3 /h, Hman = 
30 m e 1.750 rpm 
 

- Motores: 
 
Dois motores da marca BÚFALO, modelos Z8860-8 de 25 cv e 1.760 rpm. 
 
Para o recalque do reservatório enterrado ao elevado 
 

- Bombas: 
 
Duas bombas (1 de reserva) da marca JACUSI, mod. 15EM4-T de Q = 130 m3 /h, 15 
cv. 

- Motores: 
 
Um motor da marca WEG (sem placa de dados) e outro da marca BRASIL, modelo 
T614 de 15 cv e 1.470 rpm. 
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H – Resumo das Características dos Reservatórios 
 
A seguir apresenta-se um resumo das principais características dos reservatórios 
existentes: 
 

COTA DO  
NÍVEL D’ÁGUA 

(m) TIPO LOCALIZAÇÃO TIPO FORMATO Nº 
CÂMARAS 

VOLUME 
(m3) 

COTA DO 
TERRENO 

(m) 
MAX. MIN. 

LÂMINA 
D’ÁGUA 

(m) 
 

R-1 Área da ETA-II Enterrado Retangular 2 10.000 642,38 642,16 637,16 5,00 

Torre (*) Área da ETA-II Elevado Tronco-
piramidal 1 300 644,10 622,41 656,54 5,87 

R-2 Estrada p/ 
Lagoinha 

Semi-
enterrado 

Retang./Circul
ar 3 11.000 618,20 619,48 614,48 5,00 

R-3 Bairro São João Enterrado Retangular 1 1.230 620,50 619,22 616,08 3,14 
R-4 Cristo Redentor Apoiado circular 1 300 682,80 684,75 681,00 3,75 

R-5 Cidade de Deus Semi-
enterrado Retangular 1 800 665,07 666,11 662,81 3,30 

R-6 Área da ETA-I Enterrado Retangular 1 2.400 595,75 596,56 592,81 3,75 
Torre (*) Área da ETA-I Elevado Retangular 1 200 595,75 609,91 607,16 2,75 

R-7 Área da EE-
V.Costa Apoiado Retangular 1 300 559,71 561,93 559,37 2,56 

T-1 Loteam. 3 
Marias Elevado Cilíndrico 1 300 680,50 694,17 686,37 7,80 

T-2 Cidade de Deus Elevado Cilíndrico 1 300 693,20 706,70 698,80 7,80 

Fabrilar 1 Conj.Res.Quiriri
m 

Semi-
enterrado Retangular 1 90 572,00 572,35 570,75 1,60 

Fabrilar 2 Conj.Res.Quiriri
m Elevado Cilíndrico 1 50 572,00 587,22 583,62 3,60 

CECAP Conj.Res. 
CECAP Elevado Cilíndrico 1 200 572,20 593,80 583,59 10,21 

Trememb
é 1 Área da ETA Enterrado Retengular 1 500 558,10 558,10 555,60 2,50 

Trememb
é 1 Área da ETA Elevado Cilíndrico 1 500 558,10 577,88 571,88 6,00 

(*) As torres destinam-se as lavagens dos filtros 
   
 Adução de Água tratada 
 
O Sistema de Adução e Distribuição de Água Tratada existente é mostrado no quadro 
a seguir: 
 

SISTEMA DE ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – FEV/97 
DADOS TAUBATÉ TREMEMBÉ QUIRIRIM 

EXTENSÃO DAS ADUTORAS (m) 39.108 7.255  
EXTENSÃO DA REDE (m) 611.739 107.795 60712 
TOTAL (m) 650.847 115.050 6.712 

RESIDENCIAL 50.197 6.575 1.423 
COMERCIAL 5.043 452 58 
PÚBLICA 335 53 8 

Nº DE LIGAÇÕES 

INDUSTRIAL 265 33 10 
TOTAL  55.835 7.113 1.499 

RESIDENCIAL 53.755 6.695 1.423 
COMERCIAL 5.505 471 58 
PÚBLICA 331 54 8 

Nº DE ECONOMIAS 

INDUSTRIAL 271 34 10 
TOTAL  59.862 7.254 1.499 

RESIDENCIAL 49.649 6.575 1.422 
COMERCIAL 4.979 452 58 
PÚBLICA 311 53 8 

Nº DE HIDRÔMETROS EXIST. 

INDUSTRIAL 265 33 10 
TOTAL  55.204 7.113 1.498 
% MEDIDO 98.90 100.00 100.00 

 
O Sistema existente atende a 90,0 % dos domicílios de Taubaté/Quiririm e 92,30 % 
dos de Tremembé. 
 



Anexo III 

 91 

Atualmente a delimitação da rede de distribuição entre as zonas de pressão é bem 
definida, com exceção da divisa entre as zonas baixa e média, no trecho entre a 
Estrada de Ferro e a rodovia Presidente Dutra. 
 
Macro e Micro Medição Existente 
 
Além das três “calhas Parshall” existentes nas 3 ETAS, que integram o sistema 
Taubaté/Tremembé, existe um ponto de medição entre a EEAT e o reservatório 
elevado de Tremembé e oito pontos no sistema de distribuição, sendo 6 no sistema de 
Taubaté e 2 na interligação da rede da zona baixa de Tremembé com a rede da zona 
baixa de Taubaté (sistema Una). 
 
Todos os pontos da medição existentes consistem de medidores proporcionais 
instalados, obedecendo ao padrão da SABESP. 
 
Índice de Perdas no Sistema 
 
O índice de perdas de água é superior a 35 % e vem exigir medidas urgentes para 
reduzir e controlar especialmente as perdas físicas de água. 
 
Os dados levantados junto ao pessoal da operação mostram que a incidência de 
vazamentos é elevada. Em 1996, no sistema de abastecimento em Taubaté/Quiririm, 
verificou-se os seguintes números de ocorrências de vazamentos: 
 

CONSERTOS E VAZAMENTOS 
TIPO Nº DE OCORRÊNCIAS %  SOBRE O TOTAL DE OCORRÊNCIAS 

RAMAL E CAVALETE 4.346 84,70 
FºFº 334 REDE EM PVC 451 

15,30 

TOTAL 5.131 100,00 
 
11.2 Sistema Existente de Esgotamento  Sanitário 
 
A rede coletora existente na área urbana de Taubaté atende a cerca de 95 % da 
população, num total de 349.745 m, complementado por pequenos trechos de 
coletores troncos com seus lançamentos feitos “in natura” nos diversos cursos d’água, 
dentro das áreas urbanas. 
 
Na bacia central de Taubaté, existem algumas unidades construídas de acordo com o 
projeto técnico, elaborado em 1985 pela Sondotécnica S/A, e projetos elaborados pela 
SABESP – São José dos Campos, os quais são assim descritos: 
 
Coletores Troncos 
 

− Coletor Tronco do Judeu I (parte), com diâmetro de 300 mm e cerca de 
1.300 m de extensão. Em virtude de algumas alterações na rede próxima 
ao coletor Judeu I, a construção não seguiu integralmente o projeto da 
Sondotécnica em relação ao diâmetro que estava projetado com 200 mm. 

 
− Coletor Tronco do Judeu IA, com diâmetro de 250 mm e cerca de 700 m 

de extensão.  
 

− Coletor Tronco Moinho II (parte), com diâmetro de 300 mm numa extensão 
de 778 m e com diâmetro de 500 mm numa extensão de 1.225 m. 
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Elevatórias  
 

− EE Bonfim I – Elevatória de rede, localizada no bairro do Bonfim, com 
vazão máxima horária de 4,99 l/s (até 2006), com uma linha de recalque 
de 75 mm e 175,00 m de extensão. Cabe ressaltar que apesar de ser 
considerada uma elevatória existente, ainda não entrou em operação. 

 
− EE João Mulato – Elevatória de rede, projetada para uma vazão de 1,32 l/s 

e altura manométrica de 21,898 mca, tendo uma linha de recalque com 
384 m e 75 mm de diâmetro. 

 
Estação de Tratamento de Esgotos 
 
Existe uma pequena Estação de Tratamento de Esgotos para atender ao Conjunto 
Habitacional Monteiro Lobato, denominado CECAP, localizado em Quiririm, 
dimensionada para o atendimento a 500 residências.  
 
Rede Coletora 
 
A rede coletora existente, incluindo os coletores troncos, pode ser assim resumida: 
 

DESCRIÇÃO TAUBATÉ TREMEMBÉ 
REDE COLETORA (m) 349.745 (150 a 450 mm) 60.979 (150 mm) 
COLETORES TRONCOS (m) 4.777 (200 mm) - 
EMISSÁRIOS (m) - 1.502 (150mm) 
Nº DE LIGAÇÕES 49.397 5.662 
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ÁGUA E ESGOTO 
 

MINAS GERAIS 



 1 

  
 

 Sistema São Pedro - Vista parcial do reservatório onde é feita a captação – 
Juiz de Fora/MG 

 
 

 

ETA - Sistema São Pedro - Vista geral das unidades de tratamento – Juiz de 
Fora/MG 

 



 2 

 
 

 
 

ETE  Barreira do Triunfo - Tanque de aeração – Juiz de Fora/MG 
 

 
 

 ETE  Barreira do Triunfo - Decantador final – Juiz de Fora/MG 
 
 



 3 

 
 

Sistema Peixoto Filho - Elevatória de água tratada – Ubá/MG 
 

 
  

Sistema Miragaya - ETA 2 - Unidades de filtração que operam sob pressão - 
Ubá/MG 

 



 4 

 
 

 
 

ETA - Vista externa – Cataguases/MG  
 

 

Centro de reservação R-6, unidade de 900 m3 e de 1.300 m3 em construção – 
Cataguases/MG  

 



 5 

 

 
Captação - Barragem de nível no rio Glória, captação de água bruta – Muriaé/MG 

 

 

ETA - Vista geral dos decantadores e da praça de manobras ao fundo – 
Muriaé/MG 

 
 

 



 6 

 
 

ETA metálica - Sistema rio Preto – Muriaé/MG 

 

ETE - Filtro anaeróbio em construção – Distrito de Vermelho - Muriaé/MG  
 
 
 
 



 7 

 

Vista externa da elevatória de água bruta – Santos Dumont/MG 

 

ETA- Decantador circular - Santos Dumont/MG 



 8 

 . 

 

Captação de água bruta - Barragem de regularização de nível – Leopoldina/MG 
 

ETA - Reservatório elevado de 125m3 
para lavagem dos filtros – Santos 

Dumont/MG 



 9 

 

 

Elevatória de água bruta – Além  Paraíba/MG 
 

 
 

Reservatórios de distribuição, situados na área da ETA  – Além  Paraíba/MG 
 
 



 10 

 

 
 

Captação de água bruta em flutuante no córrego Carlos Alves – São João 
Nepomuceno/MG 

 

 
 
 
 ETA - Filtros multicelulares – São João Nepomuceno/MG 



 11 

 
 

 

ETA – Vista externa – Visconde do Rio Branco/MG 
 

 
 

Ampliação da ETA - Futuros decantadores convencionais – Carangola/MG 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁGUA E ESGOTO 
 

RIO DE JANEIRO 



 1 

 

 
 
 

ETA Liberdade – Vista geral a partir da rodovia BR-116 – Resende/RJ 
 

 
 

Captação de água no rio Paraíba do Sul para a ETA Liberdade – Resende/RJ 
 
 



 2 

 
 

Decantadores e filtros da ETA Liberdade – Resende/RJ 
 
 

 
 

Captação de água no rio Paraíba do Sul, para a ETA Alegria – Resende/RJ 
 



 3 

 
 
 

ETE Alegria desativada – Em primeiro plano visualiza-se o Tanque de Aeração e ao 
fundo o decantador secundário – Resende/RJ 

 

 
ETE Alegria desativada – Tanque de Aeração, vendo-se a esquerda parte dos leitos de 
secagem – Resende/RJ 

 



 4 

 
 

ETE Alegria desativada – Vendo-se, em primeiro plano os Tanque de Aeração, 
inclusive estrtura para fixação dos aeradores superficiais, e ao fundo o decantador 
secundário – Resende/RJ 

 

 
 

Estação elevatória e travessia da adutora de água bruta – Três Rios/RJ 
 
 



 5 

 
ETA Matadouro – Vista dos floculadores e decantadores – Barra do Piraí/RJ  

 

 
 

ETA Senador Nelson Carneiro – Subsistema Santa Cecília - Tomada d’água e vista 
geral da Estação – Barra do Piraí/RJ  

 



 6 

 
Captação de água bruta – Desarenadores e elevatória de água bruta – Paraíba do 
Sul/RJ 

 

 
 
 

Captação de água bruta – Detalhes dos desarenadores e elevatória – Paraíba do 
Sul/RJ 

 



 7 

 
 

Vista do leito do rio Paraíba do Sul no Município de Andrade Pinto/RJ 
 
 

 
 

Estrutura de tomada de água bruta no rio Paraíba do Sul – Sapucaia/RJ 



 8 

 
ETA Belmonte  – Vista geral – Volta Redonda/RJ 
 

ETE Santa Cruz – Volta Redonda/RJ 



 9 

 
 
Captação de Água Bruta no rio Paraíba do Sul para a ETA Belmonte – Volta 
Redonda/RJ 
 

ETE Vila Rica – Volta Redonda/RJ 



 10 

 
ETE Vila Rica I – Volta Redonda/RJ 
 

 

 
ETE Volta Grande IV – Volta Redonda/RJ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁGUA E ESGOTO 
 

SÃO PAULO 



 1 

 
 

Reservatório elevado para lavagem dos filtros da ETA – Aparecida/SP 
 

 
 

Captação de água bruta no rio Paraíba do Sul – Tubulações de sucção da tomada d’água – 
Aparecida/SP 

 
 



 2 

 
 

 

ETA 1 (Avelino José Mariano) - Vista frontal – Cruzeiro/SP 
 

 
 

Em primeiro plano os decantadores e ao fundo os floculadores mecanizados da 
ETA – Aparecida/SP 



 3 

 

 
 

ETA 1 (Avelino José Mariano) -Galeria de manobras –  Aparecida/SP 
 
 

 

Reservatório de 4.000 m3 situado atrás da ETA 1 . Ao fundo visualisa-se parte da 
cidade  –  Cruzeiro/SP  



 4 

 

 
 

ETA 3 (João Madureira de Barros). Em primeiro plano os decantadores e 
floculadores e ao fundo os filtros metálicos – Cruzeiro/SP 

 

ETA 3 (João Madureira de Barros) - Vista do bloco hidráulico (floculadores e 
decantadores)  –  Cruzeiro/SP 



 5 

 

 
 

ETA 3 (João Madureira de Barros) – Reservatório de 1.500 m3 - Cruzeiro/SP 
 

 
 

ETA 3 (João Madureira de Barros)  - Filtros metálicos que operam sob pressão – 
Cruzeiro/SP 

 



 6 

 
 

Vista frontal da ETA 1 – Santa Isabel/SP 
 

 
 

Barragem e captação de água bruta no ribeirão Araraquara para a ETA 1 – Santa 
Isabel/SP 

 
 



 7 

 

 
 

Captação de água bruta através de conjuntos moto-bombas instalados sobre 
plataforma flutuante no lago da barragem Jaguarí para a ETA 2 – Santa Isabel/SP 

 

 
 

Filtros Russos ou ascendentes da ETA 2 –  Santa Isabel/SP 
 



 8 

 
 

ETA – Reservatório elevado para lavagem dos filtros – Guaratinguetá/SP 
 

 
Vista Frontal da ETA – Guaratinguetá/SP 



 9 

 
 

ETA – Em primeiro plano visualiza-se os decantadores e, ao fundo vê-se os tanques 
de ácido floussilíssico – Guaratinguetá/SP 

 
 

 
 

Elevatória e captação de água bruta no rio Paraíba do Sul – Jacareí/SP 
 



 10 

 
 

Vista frontal da ETA, vendo-se, emprimeiro plano, os reservatórios de distribuição – 
Jacareí/SP 

 

 
 

Vista geral da ETA, vendo-se as unidades do processo - Jacareí/SP 
 
 



 11 

 
 

ETA – Reservatórios enterrados retangulares (R-5) e circular (R-1) - Jacareí/SP 
 

 
 

Reservatórios apoiados e elevado de distribuição para o setor Cidade Salvador – 
Jacareí/SP 



 12 

 
 

Área do reservatório elevado R-36, onde será implantado o Centro de Reservação 
Altos de Santana – Jacareí/SP 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

MINAS GERAIS 



 1 

 
 

Vista da vala onde, supostamente, é feita a queima do lixo patogênico - Além 
Paraíba/MG 

 
 

 
Vista da esteira de seleção da usina de reciclagem e compostagem e, ao fundo, 
as pilhas de rejeito – Carangola/MG 

 
 



 2 

 

 
Usina de reciclagem e compostagem. Vista da área onde são montados os fardos 
de papel/papelão, para a reciclagem – Carangola/MG 

 
Vista do aterro com mais de 12m de altura, vendo-se ao fundo, queimando, o despejo dos 
resíduos de origem industrial – Cataguases/MG 

 
 
 



 3 

 
 
 
 

 
 

Vista aérea da área onde será instalado o futuro aterro sanitário. Pode-se 
observar o depósito provisório do lixo - Juiz de Fora/MG 

 
 Vista parcial do "lixão", ocupando uma clareira aberta  na capoeira – Leopoldina/MG 



 4 

 

 Vista da usina de reciclagem e compostagem, hoje desativada – Muriaé/MG 
 
 

 
 

Vista do incinerador de lixo patogênico, em operação – Muriaé/MG 
 
 
 
 



 5 

 
 

 
Vista do aterro que situa-se no topo de um morro, portanto, com dificuldade para obtenção 
de empréstimo de solo para recobrimento dos resíduos - São João Nepomuceno/MG 

 
 

Vista da usina de reciclagem e compostagem, hoje desativada – Ubá/MG 
 



 6 

 
 

 
Vista da estrada que passa pelo aterro, onde observa-se a presença de catadores - 
Visconde do Rio Branco/MG 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

RIO DE JANEIRO 



 1 

 
 

Vista geral do lixão a partir da estrada de acesso - Barra do Piraí/RJ 
 

 
 

Vista parcial do lixão, com uma grande área  sem recobrimento - Barra Mansa/RJ 
 



 2 

 
 

Dreno de percolado na estrada de acesso, indo na direção de um córrego 
próximo ao lixão - Barra Mansa/ RJ 

 

 
 

Vista do vazadouro, vendo-se ao fundo, a presença de catador – Itatiaia/RJ 
 



 3 

 
 

Vista parcial do lixão localizado na estrada que liga Mendes a Engº Morsing – Mendes/RJ 
 

 
 

Vista geral do aterro sanitário – Resende/RJ 
 
 
 



 4 

 
 

Vista da entrada do lixão - Três Rios/RJ 
 

 
 

Sucateamento da frota de limpeza urbana – Valença/RJ 



 5 

 
 

Equipamento inadequado para a coleta de lixo domiciliar – Vassouras/RJ 
 

 
 

Vista parcial do vazadouro - São João da Barra/RJ 



 6 

 
 

Vista do lixão, observando-se o talude sem proteção trazendo riscos para as 
edificações situadas logo abaixo – Petrópolis/RJ 

 

 
 

Área de vazadouro de lixo. Observa-se uma máquina fazendo o recobrimento do 
material – Teresópolis/RJ 



 7 

 
 

Vista da parte superior do vazadouro – Cantagalo/RJ 
 

 
 

Usina  de  reciclagem  recentemente  concluída  e  ainda sem entrar em operação 
Cantagalo/RJ 

 



 8 

 
 

Área do lixão, vendo-se um córrego ao fundo – Cordeiro/RJ 
 

 
 

Usina de reciclagem - Nova Friburgo/RJ 



 9 

 
 

Vista do vazadouro de resíduos sólidos – Campos dos Goytacazes/RJ 
 

 
Vista parcial do vazadouro com grande quantidade de material em combustão – 

Itaperuna/RJ. 
 



 10 

 
 

Novo local do vazadouro – Miracema/RJ 
 

 
 

Vista parcial do vazadouro - Santo Antônio de Pádua/RJ 
 
 
 



 11 

 
 

Vista parcial do vazadouro. Observa-se grande quantidade de urubus. São 
Fidélis/RJ 

 

 
 

Vista parcial do vazadouro - São Francisco de Itabapoana/RJ 
 

 
 




