
                                                                                                                                 

 

 
 

PLANO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DO 
MUNICÍPIO DE ITABORAÍ 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 
MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DO 
MUNICÍPIO DE ITABORAÍ – RJ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABRIL / 2014 

                                                                                                                                                                                                                                              

MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DO 

 

 
 
                                                                  



 

2 
 

 
PLANO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE 

ITABORAÍ – RJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE 
ITABORAÍ – RJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
      

0A 07/04/2014 Emissão Inicial AJH LFPF EMM 
REV. DATA DESCRIÇÃO ELAB. VISTO APROV. 



 

3 
 

 
ÍNDICE 

 
1. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA E AMBIENTAL DA ÁREA DE ESTUDO ................................................ 6 

1.1. Localização e Principais acessos .................................................................................. 6 

1.2. Ocupação e Formação Histórica .................................................................................. 7 

1.3.  Clima ........................................................................................................................... 8 

1.4. Pluviometria ................................................................................................................ 8 

1.5. Vegetação .................................................................................................................. 11 

1.6. Hidrografia ................................................................................................................. 11 

1.7. Geologia ..................................................................................................................... 17 

1.8. Áreas de Proteção Ambiental e Preservação Permanente ....................................... 19 

1.9. Zoneamento Urbano, uso do Solo ............................................................................. 20 

2. CARACTERIZAÇÃO SÓCIOECONÔMICA ...................................................................................21 

2.1. Demografia Urbana e Rural ....................................................................................... 21 

2.2. Projeção Populacional do Território .......................................................................... 23 

2.2.1. População por Bacia de Esgotamento .................................................................... 23 

2.2.2. População por Setor de Abastecimento ................................................................. 28 

2.3. Infraestrutura Existente (Educação, Saúde, Turismo e Comunicação) ..................... 33 

2.4. Principais Atividades Econômicas .............................................................................. 33 

2.5. Índices Socioeconômicos ........................................................................................... 35 

3. POLÍTICA DO SETOR DE SANEAMENTO ...................................................................................39 

3.1. Análise dos Instrumentos Legais que definem as políticas Nacional, Estadual e 
Regional de Saneamento Básico ...................................................................................... 39 

3.2. Normas de regularização e Ente Responsável pela Regulação e Fiscalização ...... 42 

3.3. Meios e Procedimentos para Atuação (Planejamento) ........................................ 45 

3.4. Política Tarifária .................................................................................................... 46 

4. DIAGNÓSTICO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ..............................................49 

4.1. Sistemas Existentes e Operados pela CEDAE........................................................ 49 

4.2. Sistemas Existentes e Operados pelo SAAE .......................................................... 52 

4.3. Principais Dados Gerenciais dos Sistemas de Abastecimento de Água e 
Estrutura Tarifária ............................................................................................................. 62 

5. DIAGNÓSTICO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO ..............................................64 

5.1. Sistemas Existentes e Operados pela CEDAE........................................................ 64 

5.2. Sistemas Existentes e Operados pela SAAE .......................................................... 66 

5.3. Sistemas em Implantação ..................................................................................... 77 

5.3.1. Caracterização Geral ............................................................................................. 77 

5.3.2. Implantação das Obras ......................................................................................... 78 



 

4 
 

6. OBJETIVOS DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO, PARA O ALCANCE DAS METAS DOS 
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ........................................80 

6.1. Sistema de Abastecimento de Água ..................................................................... 81 

6.2. Sistema de Esgotamento Sanitário ....................................................................... 83 

7. PROGNÓSTICO PARA O ALCANCE DAS METAS DO SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA ............................................................................................................................................85 

7.1. Considerações Preliminares ................................................................................. 85 

7.2. Intervenções no Sistema de Abastecimento de Água .......................................... 87 

7.2.1. Demandas de Abastecimento ............................................................................... 87 

7.2.2. Sistema Proposto para o Alcance das Metas do Sistema de Abastecimento de 
Água 88 

7.3. Cronograma Físico e Financeiro de Implantação das Intervenções no Sistema 
de Abastecimento de Água .............................................................................................. 98 

8. PROGNÓSTICO PARA O ALCANCE DAS METAS DO SISTEMA PÚBLICO DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO .......................................................................................................................................100 

8.1. Considerações Preliminares ............................................................................... 100 

8.2. Intervenções no Sistema de Esgotamento Sanitário .......................................... 103 

8.2.1. Demandas de Esgotamento ................................................................................ 103 

8.2.2. Sistema Proposto para o Alcance de Metas do Sistema de Esgotamento 
Sanitário .......................................................................................................................... 105 

8.3. Cronograma Físico e Financeiro de Implantação das Intervenções no Sistema 
de Esgotamento Sanitário .............................................................................................. 113 

9. AÇÕES PARA EMERGÊNCIAS E CONTIGÊNCIAS .....................................................................114 

10. MECANISMOS E PROCEDIMENTOS PARA A AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA DA EFICIÊNCIA E 
EFICÁCIA DAS AÇÕES PROGRAMADAS ............................................................................................118 

10.1. Indicadores Selecionados ................................................................................... 120 

10.2. Estratégia para Implantação dos Indicadores .................................................... 122 

 



 

5 
 

APRESENTAÇÃO 

Este relatório tem por objetivo apresentar o Plano Municipal de Água e Esgoto 
do Município de Itaboraí, localizado no Estado do Rio de Janeiro, visando o 
alcance de metas progressivas do acesso da população aos respectivos 
serviços, conforme preconizado na Lei Federal 11.445/07 e Decreto 7.217/10.  
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1. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA E AMBIENTAL DA ÁREA DE EST UDO 
 
1.1. Localização e Principais acessos 
 
O Município de Itaboraí pertence à região Metropolitana do Rio de Janeiro, 
localiza-se na parte centro oeste do Estado do Rio de Janeiro, a 22º44’51” de 
latitude sul e 42º51’21” de longitude oeste, a uma altitude de cerca de 17 
metros. Tem como limites os municípios de Guapimirim, Cachoeiras de 
Macacu, Tanguá, Maricá e São Gonçalo. 
 

 
Figura 1.1 Regiões de Governo e Microrregiões Geogr áficas do Estado do Rio de 
Janeiro 
Fonte: CEPERJ 
 
O principal acesso de Itaboraí, a partir da cidade do Rio de Janeiro, é feito por 
meio da rodovia BR-101, após a travessia da Baía de Guanabara pela Ponte 
Rio/Niterói, cruzando a seguir o Município de São Gonçalo, até a chegada em 
Itaboraí. Daí a rodovia segue em direção ao nordeste do país. Outro acesso 
se dá através da rodovia RJ-104, que liga Niterói a Manilha, já em Itaboraí. 
 
Em Itaboraí existem, ainda, as rodovias RJ-116, que segue em direção a 
Cachoeira de Macacu e região serrana do estado, e BR-493, que segue em 
direção a Magé, fazendo a interligação com a BR-116. 
 
Com uma área de 430,373 km2, distando do Rio de Janeiro cerca de 45 km, 
possui população total, segundo o censo IBGE/2010, de 218.008 habitantes e 
respectiva densidade populacional de 506,56 hab/km2.  
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A figura 1.2, mostra a localização e acessos do Município de Itaboraí. 
 

 
Figura 1.2 Localização e acessos ao Município de It aboraí. 
Fonte: DER-RJ 
 
1.2. Ocupação e Formação Histórica 

Ocupação 

O desbravamento do território remonta à época da fundação de São 
Sebastião do Rio de Janeiro, quando foram doadas, nas circunvizinhanças, 
sesmarias onde se instalaram lavouras de cana de açúcar e engenhos de 
açúcar e aguardente. Estabelecidas as sesmarias, surgiu um povoado, ligado 
à Vila de Santo Antônio de Sá, servindo de matriz a capela dedicada à Nossa 
Senhora da Conceição, na Fazenda de Iguá, atual Venda das Pedras, 
propriedade de João Correia.  

Nas terras adjacentes a esse núcleo desenvolveu-se o futuro município, que 
atingiu elevado grau de prosperidade econômica no segundo reinado, até 
1860, quando Itaboraí representava uma das mais prósperas regiões 
fluminenses. Pelo Porto das Caixas, movimentado porto fluvial, era escoada 
toda a produção agrícola local e das regiões próximas: era o açúcar 
exportado em caixas, daí resultando o nome do porto. Nessa época, Itaboraí 
era o celeiro do Rio de Janeiro e o maior empório comercial da Província.  
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Ao chegar D. João VI ao Brasil, já então se encontrava uma elite formada. Era 
tal o desenvolvimento da freguesia, pelos progressos materiais e pela cultura 
de seu povo, que permitiu a Itaboraí competir com Niterói, quando da escolha 
da Capital da Província do Rio de Janeiro. Com a inauguração da estrada de 
ferro Cantagalo, penetrando no interior do Estado, decaiu o porto de sua 
importância comercial, refletindo-se o seu abandono na economia de todo o 
município. Daí o declínio, apressado pela promulgação da Lei Áurea em 1888. 
Poucos municípios sofreram tanto com a abolição como o de Itaboraí. 
Também as febres palustres, irrompidas às margens do rio Macacu, 
espalharam-se pela vizinhança, contribuindo para acelerar essa decadência.  

Formação Histórica 

Em 1696, a Freguesia criada com a denominação de São João de Itaboraí 
teve sua denominação alterada para Itaboraí em 1891. Atualmente, o 
município é constituído de 5 distritos: Itaboraí, Cabuçu, Itambi, Porto das 
Caixas, Sambaetiba.  

1.3.  Clima 
 
O clima do município de Itaboraí, segundo classificação Köppen “AW”, é do 
tipo tropical atlântico, com chuvas de verão e inverno seco, com temperatura 
média anual de 25ºC. 
 
A pluviometria observada em Itaboraí é considerada a maior da região e a 
proximidade da Serra do Lagarto produz a ampliação da sensação térmica no 
verão. 
 
1.4. Pluviometria 
 
A distribuição espacial das precipitações pode ser visualizada na figura 1.3, 
que reproduz o mapa de isoietas médias anuais da região. 

 
Nota-se que há razoável uniformidade das alturas de chuva anuais no 
município da Itaboraí, a exemplo do que ocorre em São Gonçalo, embora a 
altura de chuva média no primeiro município seja superior a do segundo. 
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Figura 1.3 Isoietas Médias Anuais em Itaboraí (mm).  Período: 1968 a 1995 
Fonte: Plano Diretor de Recursos Hídricos da Região  Hidrográfica da Baía de 
Guanabara, 2005. 
 
Para a caracterização do regime pluvial na área de projeto também foram 
utilizados os dados disponibilizados no Hidroweb pela Agência Nacional de 
Águas (ANA). Dessa forma, foi selecionado o posto Itaboraí (2242051), com 
latitude sul 22º44’00” e longitude oeste 42º51'00”, localizado no município de 
mesmo nome situado a uma distância da sede de aproximadamente 2,0 km e 
a uma altitude de 49,0 m.  
 
As informações veiculadas abrangem o período de janeiro de 1947 a 
dezembro de 1977, com lacunas nos anos de 1948, 1965 e 1966. 
 
A precipitação anual no posto Itaboraí varia entre 636 mm e 1.505 mm, 
apresentando uma média de 1.147 mm, conforme mostra a figura 1.4. 
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Figura 1.4 Hietograma Anual do Posto Itaboraí (mm) Período: 1947 a 1977 
Fonte: Plano Diretor de Recursos Hídricos da Região  Hidrográfica da Baía de 
Guanabara, 2005. 
 
Apresenta-se na figura 1.5 a caracterização das alturas de chuva médias 
mensais, a máxima diária ocorrida em cada mês e o número de dias chuvosos 
ao longo do ano. 
 

 
Figura 1.5 Caracterização da Chuva no Posto Itabora í (mm) Período: 1947 a 1977 
Fonte: Plano Diretor de Recursos Hídricos da Região  Hidrográfica da Baía de 
Guanabara, 2005. 
 
A partir da análise do gráfico, observa-se que as precipitações médias 
mensais variam entre 35,4 mm em junho e 165,2 mm em dezembro. 
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Verifica-se que os períodos chuvoso e de estiagem são observados, 
respectivamente, entre os entre os meses de dezembro a abril e maio a 
novembro, característica similar observada no município de São Gonçalo. 
 
Nota-se que a maior precipitação máxima diária foi de 183 mm, registrada em 
fevereiro de 1971. 
 
Durante o ano ocorrem, em média, 87 dias com chuva, correspondendo a 
cerca de 24% dos dias do ano. 
 
1.5. Vegetação 

A vegetação atual do município é composta em maior parte por pastagens, 
mata de encosta, mangues e brejos. Os remanescentes de matas são 
observados nos setores mais íngremes e elevados nas serras do Barbosão e 
do Lagarto. São matas tipicamente secundárias resultantes da regeneração 
natural, pois concentraram muita exploração de madeira para a obtenção de 
carvão e lenha no passado. No restante do município, as matas encontram-se 
muito fragmentadas e aparecem em locais isolados. 

Os manguezais ocupam grande parte da desembocadura dos rios que 
desaguam na Baía de Guanabara em áreas de pouco declive cortadas pelos 
rios Macacu e Guaxindiba. 

1.6. Hidrografia 
 
O município de Itaboraí apresenta uma rede hidrográfica formada pelos rios 
Guapi-Macacu, Caceribu e Guaxindiba-Alcântara. Além desses rios, existem 
outros rios e canais menos relevantes e de menor extensão, como os rios 
Iguá, Aldeia, Várzea, Duques, Guapi-Açú, e Imbú. 
 
A figura 1.6 apresenta as frações do município de Itaboraí, ocupadas pelas 
bacias hidrográficas regionais. 
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Figura 1.6 Divisão do município de Itaboraí em Baci as Hidrográficas 
Fonte: Plano Diretor de Recursos Hídricos da Região  Hidrográfica da Baía de 
Guanabara, 2005. 
 
A seguir, são apresentadas informações hidrográficas das bacias mais 
significativas pertencentes aos municípios de Itaboraí. 
 
Bacia do Rio Caceribu 
 
O rio Caceribu é um dos principais contribuintes para a Baía de Guanabara. 
Com quase 60 km de extensão, apresenta a segunda maior área de 
drenagem regional, ou seja, 822,4 km2 (PDRH-BG, 2005). Tem suas 
nascentes nas serras ainda florestadas dos municípios de Rio Bonito e 
Tanguá, atravessando este último, Itaboraí e parte de São Gonçalo, 
desaguando na vertente leste da Baía de Guanabara através do manguezal 
de Guapimirim. 
 
Todos os seus principais tributários estão na margem esquerda, ressaltando-
se os rios Duques, Iguá e Porto das Caixas. Os rios Aldeia, Bonito e Tanguá 
são seus principais afluentes. 
 
Sua nascente principal se localiza no município de Rio Bonito, na Serra do 
Sambê, numa cota aproximada de 740 m. O curso d’água principal tem 
alinhamento geral na direção E–W e extensão de 61 km. O deságue se 
localiza dentro da APA Guapimirim, em área de pequenas profundidades. 
 
Originalmente o rio Caceribu era um afluente do rio Macacu. Ambos foram os 
eixos estruturadores do território local pelo fato de terem sido as principais 

87,3%

11,9%

0,4% 0,4%

Rio Caceribu Rios Guapi-Macacu Rios Guaxindiba-Alcântara Zona de Drenagem Costeira
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vias de transporte de mercadorias e de pessoas. Com grandes obras de 
engenharia realizadas entre os anos 40 e 60, para o saneamento da Baixada 
Fluminense, o rio Macacu foi desviado para o rio Guapimirim, onde passou a 
desaguar, ficando a bacia do rio Caceribu isolada, desaguando pela mesma 
foz do antigo rio Macacu. Rompeu-se assim a configuração geográfica que 
havia fundamentado a história da ocupação dessa área. 
 
Bacias dos Rios Guapi-Macacu 
 
A bacia dos rios Guapi-Macacu possui uma área de drenagem de 1.250,8 km² 
(PDRH-BG, 2005). É limitada ao norte e noroeste pela Serra dos Órgãos, a 
nordeste pela serra de Macaé de Cima, a leste pelas serras da Botija e de 
Monte Azul e ao sul pelas serras do Sambê e dos Garcias. Situa-se nos 
municípios de Cachoeiras de Macacu, Guapimirim e Itaboraí. 
 
O curso d’água principal tem direção NE – SW, sua nascente principal 
localiza-se no município de Cachoeiras de Macacu, na Serra da Boa Vista, 
dentro dos limites do Parque Estadual dos Três Picos, a cerca de 1.800 m de 
altitude. Sua foz se localiza dentro da APA Guapimirim, em áreas de 
pequenas profundidades, onde uma extensa rede de canais naturais e 
artificiais executa transferências com elevado grau de complexidade do 
escoamento, alterando constantemente o sentido do fluxo. 
 
Os principais afluentes são os rios São Joaquim, Bela Vista, Bengala, 
Soarinho, das Pedras, Pontilhão e Alto Jacu, pela margem esquerda, e os rios 
Duas Barras, Cassiano e Guapiaçu, seu maior afluente pela margem direita. 
 
A partir da confluência do Guapiaçu com o Macacu, inicia-se o Canal de 
Imunana, construído pelo extinto Departamento Nacional de Obras e 
Saneamento (DNOS) com o objetivo de drenar as áreas adjacentes 
freqüentemente inundadas. Com a construção do canal, o curso natural do rio 
Macacu foi desviado e ele se uniu ao Guapimirim. Sua área de drenagem, por 
essa razão, foi enormemente aumentada e o rio Guapimirim, após receber as 
águas do Macacu-Guapiaçu passou a ser chamado de Guapi até a sua foz na 
Baía de Guanabara. 
 
O rio Caceribu, que também era afluente do Macacu pela margem esquerda, 
ganhou, a partir das obras do DNOS, desembocadura independente, 
ocupando o antigo baixo leito e a foz do Macacu na Baía de Guanabara. 
 
Bacia dos Rios Guaxindiba-Alcântara 
 
A bacia dos rios Guaxindiba-Alcântara, com uma área de aproximadamente 
142,7 km² (PDRH-BG, 2005), situa-se na porção leste da Baía de Guanabara, 
ocupada pelos municípios de Niterói, São Gonçalo e uma pequena parte de 
Itaboraí. 
 
Sua nascente principal se localiza no município de Niterói, na Serra Grande, a 
uma altitude aproximada de 200 m. O seu talvegue principal se desenvolve na 
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direção S–N, e tem extensão de aproximadamente 31 km. A desembocadura 
está localizada dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) de Guapimirim, 
em área de pequenas profundidades. 

Enquadramento dos Corpos Hídricos 

Conforme consta no relatório final do Plano Diretor de Recursos Hídricos da 
Baía de Guanabara, a Política Nacional de Recursos Hídricos define o 
enquadramento dos corpos de água em classes de usos, como importante 
instrumento de gestão, uma vez que esse enquadramento visa a assegurar às 
águas qualidade compatível com os usos mais exigentes aos que forem 
destinados, diminuindo os custos de combate à poluição, mediante ações 
preventivas permanentes. 
 
O Estado do Rio de Janeiro não possui legislação específica de classificação 
das águas e enquadramento de todos os seus corpos hídricos, utilizando por 
isso, o sistema de classificação e as recomendações da resolução CONAMA 
357/05, de março de 2005, alterada pelas resoluções CONAMA 397/08 e 
430/11. 
 
A Comissão Estadual de Controle Ambiental (CECA) elaborou diretrizes para 
a classificação das águas da Baía de Guanabara e seu entorno, que não 
abrangem os rios do município de Itaboraí. 
 
No Plano Diretor de Recursos Hídricos da Baía de Guanabara consta uma 
proposta de enquadramento, que será considerada no presente estudo, 
abaixo reproduzida. 
 
Classe Especial:  Foram enquadrados nessa classe os trechos das 
cabeceiras dos rios, e que se encontram, em sua maioria, dentro de Unidades 
de Conservação. Tais trechos fluviais têm como finalidade a preservação do 
equilíbrio natural das comunidades aquáticas e, atualmente, são utilizados 
como nascentes para abastecimento de água para comunidades locais, “in 
natura”, ou seja, sem tratamento ou simples desinfecção. 
 
Classe 1: Foram enquadrados nesta classe os trechos dos cursos de água 
correspondentes às cabeceiras dos rios que não se encontram no interior de 
Unidades de Conservação e cujas águas podem ser utilizadas para 
abastecimento doméstico, com tratamento simplificado, e para recreação de 
contato primário e, ainda, aos trechos de recarga dos aquíferos sedimentares. 
 
Classe 2:  Foram enquadrados nesta classe os trechos dos cursos de água 
correspondentes aos trechos fluviais que devem ser preservados para 
utilização de abastecimento doméstico, com tratamento convencional, em 
irrigação de hortaliças e fruteiras e criação de peixes. Em sua maioria, esses 
trechos fluviais encontram-se nas bacias dos rios Suruí, Roncador, 
Guapimirim, Macacú e Caceribú, onde a ocupação antrópica é mais rarefeita. 
 



 

15 
 

Classe 3:  Foram enquadrados nesta classe os trechos dos cursos de água 
correspondentes aos trechos fluviais que atravessam áreas com ocupação 
urbana pouco intensa e que já apresentam certo grau de degradação, cujas 
águas poderão ser utilizadas para atividades menos exigentes, como: 
dessedentação de animais, irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e 
forrageiras e indústrias não alimentícias.  
 
Classe 4:  Foram enquadrados nesta classe os trechos dos cursos de água 
correspondentes aos trechos fluviais que atravessam áreas com ocupação 
urbana intensa e que já apresentam um alto grau de degradação. Esses 
cursos de água, utilizados geralmente para assimilação e transporte de 
efluentes domésticos e de indústrias, não tem previsão de uso como fonte de 
abastecimento para qualquer atividade humana e, portanto, devem ter a sua 
qualidade preservada apenas no sentido de manter sua harmonia 
paisagística. 
 
Adotando-se o enquadramento proposto pelo Plano Diretor de Recursos 
Hídricos, observa-se que os rios de interesse estão classificados como sendo 
Classes 2, 3 e 4. 
 
A figura 1.7 mostra o mapa com o enquadramento dos cursos d’água da 
região hidrográfica da Baía de Guanabara. 
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Figura 1.7 Enquadramento dos Cursos d’ água da Regi ão Hidrográfica da Baia da Guanabara  
Fonte: Plano Diretor de Recursos Hídricos da Região  Hidrográfica da Baía de Guanabara, 2005
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1.7. Geologia 
 
O município de Itaboraí é constituído de solos minerais relativamente novos, 
pouco evoluídos, e que tem origem de sedimentos recentes onde 
predominam os argissolos. Nas áreas em torno das zonas urbanas de 
Itaboraí, observam-se argissolos com coloração amarelada, em geral 
profundos, bem drenados e com certo potencial erosivo. 
 
Em uma área significativa do município, encontram-se solos de mangue. São 
terras sem aptidão agrícola, recomendadas para proteção da vegetação e dos 
animais.  
 
Os gleissolos desenvolvem-se no município circundando as áreas de mangue 
e na margem do rio Macacu em uma extensa área. 
 
Cita-se, ainda, a presença de planossolos ao longo do Rio dos Duques e do 
Rio Caceribu. 
 
Segundo consta na Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo - Folha Rio de 
Janeiro, existem no município de Itaboraí, da mesma forma que no município 
de São Gonçalo, as seguintes formações: 
 
- Depósito Fluvio-Lagunares (Q2fl) 
 
Depósitos flúvio-lagunares superficiais inconsolidados compostos de areia, 
silte e argila, ricos em matéria orgânica. 
 
- Depósitos Litorâneos (Q2li) 
 
Depósitos flúvio-marinhos síltico-areno-argilosos inconsolidados, ricos em 
matéria orgânica, englobando linhas de praia atuais a antigas, além de 
manguezais. 
 
- Suite Desengano (Ny2d) 
 
Composta por granito tipo-S com granada, muscovita e biotita de granulação 
grossa, texturas granoblástica e porfirítica com forte foliação transcorrente. 
 
Localmente podem ser observados domínios e "manchas" charnockíticas 
portadoras de granada e ortopiroxênio. Xenólitos erestitos de paragnaisses 
parcialmente fundidos (migmatitos de injeção) ocorrem com freqüência. 
 
- Granito Cassorotiba (K2E1) 
 
(Hornblenda)-biotita granitóides do tipo-I, de granulação fina a média, textura 
equigranular a porfirítica localmente com foliação de fluxo magmático 
preservado. Ocorrem como corpos tabulares, diques, stockse pequenos 
batólitos cortando as rochas regionais. Ocorrem também como plútons 
homogêneos, algumas vezes com evidências de magma mingling mixing. 
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- Complexo Alcalino de Itaúna 
 
Corpos de rochas alcalinas cretáceas, terciárias compostas de sienitos, 
nefelina sienitos, foyaitos, fonolitos, traquitos, tinguaitos. 
 
- Formação Macacu (Tm) 
 
Chamados leques aluviais, compostos por arenitos, argilitos e conglomerados 
(Tra), depósitos conglomeráticos e arenosos de granulação grossa (Trb), 
depósitos fluviais conglomeráticos e arcosianos (Trc). 
 
- Complexo Paraíba do Sul (MNps) 
 
Unidade São Fidélis, composta por Granada-biotita-sillimanita gnaisse 
quartzo-feldspático (metagrauvaca), com bolsões e veios anatéticos ou 
injetados decomposição granítica. Intercalações de gnaisse calcissilicático e 
quartzito frequentes. Variedades com cordierita e sillimanita (kinzigito) com 
contatos transicionais com o granada biotita gnaisse. Horizontes de xistos 
grafitosos são comuns. Também ocorrem rocha calcissilicática, 
metacarbonática (ca) e quartzito(qz). Em raros domínios com baixas taxas de 
estruturas turbidíticas são preservadas. 
 
- Maciço Alcalino de Tanguá (KTλta) 
 
Corpos de rochas alcalinas cretáceas, terciárias compostas de sienitos, 
nefelina sienitos, foyaitos, fonolitos, traquitos, tinguaitos. 
 
Na parte C deste documento encontram-se outras informações geológicas de 
interesse ao estudo. 
 
A figura 1.8, reproduz o mapa com as formações geológicas do município de 
Itaboraí, em conjunto com o mapa geológico do município de São Gonçalo. 
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Figura 1.8 Mapa Geológico do município de São Gonça lo e Itaboraí 
Fonte: Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo - F olha Rio de Janeiro. 

 
1.8. Áreas de Proteção Ambiental e Preservação Perm anente 
 
No município de Itaboraí existem as Áreas de Proteção Ambiental (APAs) de 
Guapimirim e a Estação Ecológica da Guanabara (Eseg), que compreendem 
cerca de 10% do território. A prefeitura participa do Conselho Gestor da Área 
de Proteção Ambiental de Guapimirim. Devido a sua importância para a 
preservação da biodiversidade, estas áreas são prioritárias para a 
preservação da Mata Atlântica (Conservação Internacional do Brasil, 2009). 
Atualmente, o Plano Diretor já prevê a criação de novas Unidades de 
Conservação. 
 
A foto 1.1 apresenta a Área de Proteção Ambiental do município de Itaboraí. 
 

 
Figura 1.1 APA de Itaboraí – áreas de manguezais 
Fonte: Agenda 21 - COMPERJ. 
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Em estudos do Fórum da Agenda 21 local, a avaliação compreendeu que falta 
fiscalização integrada na APA de Guapimirim, que envolva o Ibama, a Guarda 
Municipal e os demais municípios que compõem esta Unidade de 
Conservação. Uma das consequências é a ocupação irregular nas áreas de 
manguezal na APA de Guapimirim.  
 
A existência de Mata Atlântica, fauna nativa e manancial hídrico na Serra do 
Barbosão é reconhecida como patrimônio ecológico e paisagístico local e é 
uma das grandes preocupações dos moradores do município de Itaboraí. A 
existência do corredor ecológico Sambê-Santa Fé e do Horto do Pacheco 
possibilita a proteção de espécies de fauna e flora da Mata Atlântica, de 
manguezais e de várias nascentes de rios de pequeno curso, que contribuem 
para a Bacia do Rio Caceribu. 
 
1.9. Zoneamento Urbano, uso do Solo 
 
Características Urbanas 
 
Administrativamente, o município de Itaboraí está dividido em oito distritos e 
setenta e três bairros. 
 
A proporção de uso do solo do município pode ser visualizada na figura 1.9, 
apresentada a seguir. 
 

 
Figura 1.9 Proporção e uso do solo - Itaboraí 
Fonte: Laboratório Interdisciplinar de Meio Ambient e – Lima/Coppe/UFRJ. 
 
1º Distrito  
 
Centro – sede: Apollo-New Park, Centro, Ampliação, Areal, Badureco, Bela 
Vista, Bonfim, Caluge, Calundu, City Areal, Colônia, Engenho Velho, 
Esperança, Iguá, Itaville, Jardim Ferma, Jardim Imperial, Joaquim de Oliveira, 
Jardim Progresso, Nancilândia, Nova Cidade, Outeiro das Pedras, Picos, 
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Quissamã, Retiro, Retiro São Joaquim, Rio Várzea, Santo Expedito Sapê, 
Sossego, Três Pontes, Venda das Pedras e Vila Rica. 
 
2º Distrito  
 
Porto das Caixas: Porto das Caixas e Nossa Senhora da Conceição. 
 
3º Distrito  
 
Itambi: Itambi, Gebara, Grande Rio, Jardim Itambi, João Caetano, Morada do 
Sol I, Morada do Sol II e Parque Aurora. 
 
4º Distrito  
 
Sambaetiba: Sambaetiba, Agro Brasil, Alto do Jacu, Chácaras Bela Vista, 
Parque Nova Friburgo e Quinta dos Colibris. 
 
5º Distrito  
 
Visconde de Itaboraí: Visconde de Itaboraí, Jardim Itamarati, Maravilha, Vila 
Visconde, Vilage do Sol, Vila Moraes e Vila Esperança. 
 
6º Distrito 
 
Cabuçu: Cabuçu, Curuzu, Ipitangas, Recanto dos Magalhães, São José, São 
Sebastião e Vila Verde. 
 
7º Distrito  
 
Manilha: Manilha, Aldeia da Prata, Apolo I, Apolo II, Granjas, Cabuçu, 
Marambaia, Monte Verde, Novo Horizonte, Santo Antônio, São Miguel, Vila 
Brasil, Vila Gabriela e Nova Capital. 
 
8º Distrito  
 
Pachecos: Pachecos, Granjas Mirassol e Perobas. 
 
2. CARACTERIZAÇÃO SÓCIOECONÔMICA 
 
2.1. Demografia Urbana e Rural 
 
Aspectos Gerais 
 
De acordo com o Censo IBGE de 2010, o município de Itaboraí possui 
população total de 218.008 habitantes, correspondente a 1,7% do contingente 
da Região Metropolitana do Rio de Janeiro e a 1,4% da população total do 
Estado. Desse contingente, 215.412 pessoas (98,8%) residiam na área 
urbana e apenas 2.596 (1,2%) na área rural do município. 
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Como pode ser observado na Figura 2.1, aproximadamente 65% da 
população é composta por indivíduos com idade igual ou inferior a 34 anos. 
 

 
Figura 2.1 Pirâmide Etária de Itaboraí. Fonte: Cens o 2010 - IBGE 

O gráfico 2.1 apresenta dados referentes à representatividade da população 
do município de Itaboraí em relação ao contingente populacional da Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro e do Estado, referente ao período 1991 a 
2010, conforme dados obtidos pelo levantamento censitário do IBGE. 
 

 
Gráfico 2.1 Percentagem da População Urbana - 1991 – 2010.  
Fonte: IBGE 
 
A Tabela 2.1 apresenta a evolução da população urbana para o Estado do 
Rio de Janeiro, o município de Itaboraí e a Região Metropolitana. 
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UNIDADE GEOGRÁFICA 
POPULAÇÃO URBANA (hab) 

1991 2000 2010 

RIO DE JANEIRO 12.199.641 13.821.466 15.464.239 

REGIÃO METROPOLITANA DO  
RIO DE JANEIRO 10.221.145 11.364.772 12.424.829 

ITABORAÍ 147.249 177.260 215.412 

Tabela 2.1 Evolução da população urbana para o Esta do do Rio de Janeiro, o município 
de Itaboraí e a Região Metropolitana.  
Fonte: IBGE 
 
2.2. Projeção Populacional do Território 
 
A população tendencial do município de Itaboraí foi calculada com base nos 
dados censitários do IBGE dos anos 2000 e 2010 e apresentadas por bacias 
de esgotamento e setores de abastecimento. 
 
2.2.1. População por Bacia de Esgotamento 
 
A população de cada bacia de esgotamento foi definida através do 
cruzamento das bases geográficas dos setores censitários e da delimitação 
das bacias de esgotamento de estudo.  
 
A figura 2.2 apresenta as bacias de esgotamento definidas para o município. 
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Figura 2.2 Bacias de Esgotamento de Itaboraí 

Concluído o cruzamento das bases geográficas, foram identificados os setores 
censitários total ou parcialmente inseridos dentro dos limites de cada bacia e, 
através da soma dos moradores de cada setor censitário, obteve-se a 
população de cada unidade de planejamento. 
 
Com base nos dados obtidos através da metodologia adotada, calculou-se a 
taxa geométrica média de crescimento anual, referente ao período 2000-2010, 
para cada bacia de esgotamento do município de Itaboraí. 

As taxas de crescimento geométrico foram calculadas através da expressão: 

t = [(Pf / Pi)1/n – 1] x 100 (%) 

Onde: 

t = taxa de crescimento geométrico 

Pi = população inicial (Censo IBGE 2000) 

Pf = população final (Censo IBGE 2010) 
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n = período analisado, em anos 

Para a evolução populacional de 2010 até o fim do período de alcance do 
plano, foram adotadas as taxas de crescimento do Projeto de Ampliação e 
Adequação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário do Município de Itaboraí, 
desenvolvido pela CEDAE, conforme apresentado na tabela 2.2 a seguir: 
 

BACIAS DE 
ESGOTAMENTO 

TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL (%) 

2000-2010 2010-2015 2015-2020 2020-2025 2025-2030 2030-
2049 

Porto das Caixas 0,965 2,068 1,778 1,559 1,388 1,251 

Vargem 1,940 4,160 3,576 3,136 2,793 2,517 

Macacu 1,808 3,876 3,332 2,922 2,602 2,346 

Aldeia 1,171 2,510 2,158 1,892 1,685 1,519 

Iguá 0,370 0,793 0,682 0,598 0,532 0,480 

Caceribu 0,415 0,889 0,764 0,670 0,597 0,538 

Município de 
Itaboraí 1,520 3,259 2,801 2,457 2,188 1,972 

Tabela 2.2 Taxas de Crescimento Populacional 
 
Para as áreas não contempladas pelo estudo citado, bacias R1 e R2, aplicou-
se a fórmula da PREVISÃO para obtenção das taxas de crescimento. 
 
A equação para PREVISÃO é a+bx, onde:  

 

e 

 

onde x e y são as médias de amostra MÉDIA (valores conhecidos de x) e 
MÉDIA (valores conhecidos de y). 

A tabela 2.3 a seguir mostra as taxas de crescimento ano a ano, obtidas 
conforme metodologia citada acima. 
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Ano 

Taxa Geométrica de Crescimento Adotada por Bacia de  Esgotamento (%) 

Itaboraí Porto 
das 

Caixas 
Vargem Macacu Aldeia Iguá Caceribu Apolo R1 R2 

2011 2,0680 4,1600 3,8760 2,5100 0,7930 0,8890 0,5500 4,6656 2,5917 2,6543 

2012 2,0680 4,1600 3,8760 2,5100 0,7930 0,8890 0,5500 4,4576 2,5262 2,6636 

2013 2,0680 4,1600 3,8760 2,5100 0,7930 0,8890 0,5500 4,2674 2,4640 2,6733 

2014 2,0680 4,1600 3,8760 2,5100 0,7930 0,8890 0,5500 4,0927 2,4047 2,6834 

2015 2,0680 4,1600 3,8760 2,5100 0,7930 0,8890 0,5500 3,9318 2,3482 2,6939 

2016 1,7780 3,5760 3,3320 2,1580 0,6820 0,7640 0,5500 3,7831 2,2944 2,3818 

2017 1,7780 3,5760 3,3320 2,1580 0,6820 0,7640 0,5500 3,6452 2,2429 2,3876 

2018 1,7780 3,5760 3,3320 2,1580 0,6820 0,7640 0,5500 3,5170 2,1937 2,3937 

2019 1,7780 3,5760 3,3320 2,1580 0,6820 0,7640 0,5500 3,3975 2,1466 2,4001 

2020 1,7780 3,5760 3,3320 2,1580 0,6820 0,7640 0,5500 3,2858 2,1015 2,4067 

2021 1,5590 3,1360 2,9220 1,8920 0,5980 0,6700 0,3460 3,1813 2,0582 2,1344 

2022 1,5590 3,1360 2,9220 1,8920 0,5980 0,6700 0,3460 3,0832 2,0167 2,1390 

2023 1,5590 3,1360 2,9220 1,8920 0,5980 0,6700 0,3460 2,9910 1,9769 2,1438 

2024 1,5590 3,1360 2,9220 1,8920 0,5980 0,6700 0,3460 2,9041 1,9385 2,1488 

2025 1,5590 3,1360 2,9220 1,8920 0,5980 0,6700 0,3460 2,8222 1,9017 2,1539 

2026 1,3880 2,7930 2,6020 1,6850 0,5320 0,5970 0,3460 2,7447 1,8662 1,9558 

2027 1,3880 2,7930 2,6020 1,6850 0,5320 0,5970 0,3460 2,6714 1,8320 1,9590 

2028 1,3880 2,7930 2,6020 1,6850 0,5320 0,5970 0,3460 2,6019 1,7990 1,9622 

2029 1,3880 2,7930 2,6020 1,6850 0,5320 0,5970 0,3460 2,5359 1,7673 1,9656 

2030 1,3880 2,7930 2,6020 1,6850 0,5320 0,5970 0,3460 2,4732 1,7366 1,9692 

2031 1,2510 2,5170 2,3460 1,5190 0,4800 0,5380 0,0000 2,4135 1,7069 1,7673 

2032 1,2510 2,5170 2,3460 1,5190 0,4800 0,5380 0,0000 2,3566 1,6783 1,7707 

2033 1,2510 2,5170 2,3460 1,5190 0,4800 0,5380 0,0000 2,3024 1,6506 1,7741 

2034 1,2510 2,5170 2,3460 1,5190 0,4800 0,5380 0,0000 2,2506 1,6238 1,7777 

2035 1,2510 2,5170 2,3460 1,5190 0,4800 0,5380 0,0000 2,2010 1,5978 1,7813 

2036 1,2510 2,5170 2,3460 1,5190 0,4800 0,5380 0,0000 2,1536 1,5727 1,7849 

2037 1,2510 2,5170 2,3460 1,5190 0,4800 0,5380 0,0000 2,1082 1,5483 1,7887 

2038 1,2510 2,5170 2,3460 1,5190 0,4800 0,5380 0,0000 2,0647 1,5247 1,7925 

2039 1,2510 2,5170 2,3460 1,5190 0,4800 0,5380 0,0000 2,0229 1,5018 1,7964 

2040 1,2510 2,5170 2,3460 1,5190 0,4800 0,5380 0,0000 1,9828 1,4796 1,8003 

2041 1,2510 2,5170 2,3460 1,5190 0,4800 0,5380 0,0000 1,9443 1,4580 1,8043 

2042 1,2510 2,5170 2,3460 1,5190 0,4800 0,5380 0,0000 1,9072 1,4371 1,8084 

2043 1,2510 2,5170 2,3460 1,5190 0,4800 0,5380 0,0000 1,8715 1,4167 1,8125 

2044 1,2510 2,5170 2,3460 1,5190 0,4800 0,5380 0,0000 1,8371 1,3969 1,8167 

2045 1,2510 2,5170 2,3460 1,5190 0,4800 0,5380 0,0000 1,8040 1,3777 1,8210 

2046 1,2510 2,5170 2,3460 1,5190 0,4800 0,5380 0,0000 1,7720 1,3590 1,8252 

2047 1,2510 2,5170 2,3460 1,5190 0,4800 0,5380 0,0000 1,7411 1,3408 1,8296 

2048 1,2510 2,5170 2,3460 1,5190 0,4800 0,5380 0,0000 1,7113 1,3230 1,8340 

2049 1,2510 2,5170 2,3460 1,5190 0,4800 0,5380 0,0000 1,6826 1,3057 1,8384 

Tabela 2.3 Taxa de Crescimento Adotada por Bacia de  Esgotamento 

A tabela 2.4 a seguir mostra a projeção da população calculada para cada 
bacia de esgotamento do município: 
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Ano 

População Total por Bacia de Esgotamento (hab.) Pop.  
Total 

Itaboraí 
(hab.) 

Porto 
das 

Caixas 
Vargem Macacu Aldeia Iguá Caceribu Apolo R1 R2 

2010 7.298 56.126 36.815 21.141 26.516 8.548 33.976 7.401 17.506 215.327 

2011 7.449 58.461 38.242 21.672 26.726 8.624 34.163 7.746 17.960 221.042 

2012 7.603 60.893 39.724 22.216 26.938 8.701 34.351 8.092 18.413 226.930 

2013 7.760 63.426 41.264 22.773 27.152 8.778 34.540 8.437 18.867 232.997 

2014 7.921 66.064 42.863 23.345 27.367 8.856 34.730 8.782 19.321 239.249 

2015 8.084 68.813 44.525 23.931 27.584 8.935 34.921 9.128 19.775 245.694 

2016 8.228 71.273 46.008 24.447 27.772 9.003 35.113 9.473 20.228 251.546 

2017 8.375 73.822 47.541 24.975 27.962 9.072 35.306 9.818 20.682 257.552 

2018 8.523 76.462 49.125 25.514 28.152 9.141 35.500 10.163 21.136 263.717 

2019 8.675 79.196 50.762 26.064 28.344 9.211 35.695 10.509 21.589 270.047 

2020 8.829 82.028 52.454 26.627 28.538 9.281 35.892 10.854 22.043 276.546 

2021 8.967 84.601 53.986 27.131 28.708 9.344 36.016 11.199 22.497 282.448 

2022 9.107 87.254 55.564 27.644 28.880 9.406 36.140 11.545 22.950 288.490 

2023 9.249 89.990 57.187 28.167 29.053 9.469 36.265 11.890 23.404 294.674 

2024 9.393 92.812 58.858 28.700 29.226 9.533 36.391 12.235 23.858 301.006 

2025 9.539 95.723 60.578 29.243 29.401 9.596 36.517 12.581 24.312 307.490 

2026 9.672 98.396 62.154 29.736 29.558 9.654 36.643 12.926 24.765 313.504 

2027 9.806 101.145 63.772 30.237 29.715 9.711 36.770 13.271 25.219 319.645 

2028 9.942 103.970 65.431 30.746 29.873 9.769 36.897 13.616 25.673 325.917 

2029 10.080 106.874 67.134 31.264 30.032 9.828 37.025 13.962 26.126 332.324 

2030 10.220 109.859 68.880 31.791 30.192 9.886 37.153 14.307 26.580 338.868 

2031 10.348 112.624 70.496 32.274 30.337 9.940 37.153 14.652 27.034 344.857 

2032 10.477 115.458 72.150 32.764 30.482 9.993 37.153 14.998 27.487 350.963 

2033 10.608 118.364 73.843 33.262 30.629 10.047 37.153 15.343 27.941 357.190 

2034 10.741 121.344 75.575 33.767 30.776 10.101 37.153 15.688 28.395 363.539 

2035 10.875 124.398 77.348 34.280 30.923 10.155 37.153 16.034 28.849 370.015 

2036 11.011 127.529 79.163 34.801 31.072 10.210 37.153 16.379 29.302 376.619 

2037 11.149 130.739 81.020 35.329 31.221 10.265 37.153 16.724 29.756 383.356 

2038 11.289 134.030 82.921 35.866 31.371 10.320 37.153 17.069 30.210 390.227 

2039 11.430 137.403 84.866 36.411 31.521 10.375 37.153 17.415 30.663 397.237 

2040 11.573 140.862 86.857 36.964 31.673 10.431 37.153 17.760 31.117 404.389 

2041 11.718 144.407 88.895 37.525 31.825 10.487 37.153 18.105 31.571 411.686 

2042 11.864 148.042 90.980 38.095 31.977 10.544 37.153 18.451 32.024 419.130 

2043 12.013 151.768 93.114 38.674 32.131 10.601 37.153 18.796 32.478 426.727 

2044 12.163 155.588 95.299 39.261 32.285 10.658 37.153 19.141 32.932 434.480 

2045 12.315 159.504 97.535 39.858 32.440 10.715 37.153 19.487 33.386 442.392 

2046 12.469 163.519 99.823 40.463 32.596 10.773 37.153 19.832 33.839 450.466 

2047 12.625 167.635 102.165 41.078 32.752 10.831 37.153 20.177 34.293 458.708 

2048 12.783 171.854 104.561 41.702 32.909 10.889 37.153 20.522 34.747 467.120 

2049 12.943 176.180 107.014 42.335 33.067 10.947 37.153 20.868 35.200 475.708 

Tabela 2.4 População Tendencial de Itaboraí por Bac ia de Esgotamento. 
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2.2.2. População por Setor de Abastecimento 
 
Para os setores de abastecimento, as populações foram definidas com base na 
densidade populacional encontrada nas bacias de esgotamento, considerando 
a proporção das áreas das bacias contidas em cada setor de abastecimento.   
 
A figura 2.3 apresenta os setores de abastecimento definidos para o município. 
 

 
Figura 2.3 Setores de Abastecimento de Itaboraí. 

As tabelas 2.5 e 2.6 mostram, respectivamente, a evolução das densidades 
populacionais de cada bacia de esgotamento e a proporção das áreas das 
bacias contidas nos setores de abastecimento.  
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Ano 

Densidade Populacional das Bacias de Esgotamento (hab /ha) 
Total 

Itaboraí 
Porto 
das 

Caixas  

Varge
m Macacu  Aldeia Iguá Cacerib

u Apolo R1 R2 

Área 
(ha) 

1.276,8
9 1.894,70 3.045,05 2.156,76 1.954,76 1.001,59 632,50 14.483,3

1 16.395,46 42.841,02 

2010 5,72 29,62 12,09 9,80 13,56 8,53 53,72 0,51 1,07 5,03 
2011 5,83 30,85 12,56 10,05 13,67 8,61 54,01 0,53 1,10 5,16 
2012 5,95 32,14 13,05 10,30 13,78 8,69 54,31 0,56 1,12 5,30 
2013 6,08 33,48 13,55 10,56 13,89 8,76 54,61 0,58 1,15 5,44 
2014 6,20 34,87 14,08 10,82 14,00 8,84 54,91 0,61 1,18 5,58 
2015 6,33 36,32 14,62 11,10 14,11 8,92 55,21 0,63 1,21 5,74 
2016 6,44 37,62 15,11 11,34 14,21 8,99 55,51 0,65 1,23 5,87 
2017 6,56 38,96 15,61 11,58 14,30 9,06 55,82 0,68 1,26 6,01 
2018 6,68 40,36 16,13 11,83 14,40 9,13 56,13 0,70 1,29 6,16 
2019 6,79 41,80 16,67 12,08 14,50 9,20 56,44 0,73 1,32 6,30 
2020 6,91 43,29 17,23 12,35 14,60 9,27 56,75 0,75 1,34 6,46 
2021 7,02 44,65 17,73 12,58 14,69 9,33 56,94 0,77 1,37 6,59 
2022 7,13 46,05 18,25 12,82 14,77 9,39 57,14 0,80 1,40 6,73 
2023 7,24 47,50 18,78 13,06 14,86 9,45 57,34 0,82 1,43 6,88 
2024 7,36 48,99 19,33 13,31 14,95 9,52 57,54 0,84 1,46 7,03 
2025 7,47 50,52 19,89 13,56 15,04 9,58 57,73 0,87 1,48 7,18 
2026 7,57 51,93 20,41 13,79 15,12 9,64 57,93 0,89 1,51 7,32 
2027 7,68 53,38 20,94 14,02 15,20 9,70 58,13 0,92 1,54 7,46 
2028 7,79 54,87 21,49 14,26 15,28 9,75 58,34 0,94 1,57 7,61 
2029 7,89 56,41 22,05 14,50 15,36 9,81 58,54 0,96 1,59 7,76 
2030 8,00 57,98 22,62 14,74 15,45 9,87 58,74 0,99 1,62 7,91 
2031 8,10 59,44 23,15 14,96 15,52 9,92 58,74 1,01 1,65 8,05 
2032 8,21 60,94 23,69 15,19 15,59 9,98 58,74 1,04 1,68 8,19 
2033 8,31 62,47 24,25 15,42 15,67 10,03 58,74 1,06 1,70 8,34 
2034 8,41 64,04 24,82 15,66 15,74 10,08 58,74 1,08 1,73 8,49 
2035 8,52 65,66 25,40 15,89 15,82 10,14 58,74 1,11 1,76 8,64 
2036 8,62 67,31 26,00 16,14 15,90 10,19 58,74 1,13 1,79 8,79 
2037 8,73 69,00 26,61 16,38 15,97 10,25 58,74 1,15 1,81 8,95 
2038 8,84 70,74 27,23 16,63 16,05 10,30 58,74 1,18 1,84 9,11 
2039 8,95 72,52 27,87 16,88 16,13 10,36 58,74 1,20 1,87 9,27 
2040 9,06 74,35 28,52 17,14 16,20 10,41 58,74 1,23 1,90 9,44 
2041 9,18 76,22 29,19 17,40 16,28 10,47 58,74 1,25 1,93 9,61 
2042 9,29 78,13 29,88 17,66 16,36 10,53 58,74 1,27 1,95 9,78 
2043 9,41 80,10 30,58 17,93 16,44 10,58 58,74 1,30 1,98 9,96 
2044 9,53 82,12 31,30 18,20 16,52 10,64 58,74 1,32 2,01 10,14 
2045 9,64 84,18 32,03 18,48 16,60 10,70 58,74 1,35 2,04 10,33 
2046 9,77 86,30 32,78 18,76 16,68 10,76 58,74 1,37 2,06 10,51 
2047 9,89 88,48 33,55 19,05 16,76 10,81 58,74 1,39 2,09 10,71 

2048 10,01 90,70 34,34 19,34 16,84 10,87 58,74 1,42 2,12 10,90 

2049 10,14 92,99 35,14 19,63 16,92 10,93 58,74 1,44 2,15 11,10 

Tabela 2.5 Evolução das Densidades Populacionais da s Bacias de Esgotamento. 
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Área dos Setores de 
Abastecimento (ha) 

Área das Bacias de Esgotamento Contidas nos Setores de Abastecimento (ha) 

Macacu Apolo Vargem Aldeia P.Caixas Iguá Caceribu R1 R2 

P.Caixas 3.969,85 290,18 - - 214,19 1.267,00 - 453,73 1.744,75 - 

Itambi 5.050,92 2.754,87 118,71 - 289,80 - - - 1.887,54 - 

Itaboraí I 2.115,64 - - 1.573,94 - 6,58 373,36 161,76 - - 

Itaboraí II 1.817,98 - - 302,14 1.035,11 3,31 - - - 477,42 

Sambaetiba 12.677,49 - - - - - 1.560,73 386,10 10.730,66 - 

Apolo 1.131,45 - 513,79 - 617,66 - - - - - 

Cabuçu 16.077,69 - - 18,62 - - 20,67 - 120,36 15.918,04 

Total 42.841,02 3.045,05 632,50 1.894,70 2.156,76 1.276,89 1.954,76 1.001,59 14.483,31 16.395,46 

Tabela 2.6 Áreas das Bacias de Esgotamento Contidas  nos Setores de Abastecimento. 

Com base nos dados acima foi calculada a população e respectiva densidade 
dos setores de abastecimento, apresentadas nas tabelas 2.7 e 2.8.  
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Ano 

População Total por Setor de Abastecimento (hab.) 

Total Itaboraí Porto 
das 

Caixas  
Itambi Itaboraí  

I 
Itaboraí 

II Sambaetiba  Apolo Cabuçu  

2010 17.613 43.489 53.107 19.625 29.950 33.654 17.890 215.327 

2011 18.028 44.931 55.100 20.266 30.403 33.957 18.358 221.042 

2012 18.452 46.425 57.174 20.928 30.857 34.266 18.828 226.930 

2013 18.887 47.974 59.332 21.614 31.313 34.579 19.298 232.997 

2014 19.332 49.578 61.578 22.322 31.771 34.897 19.770 239.249 

2015 19.789 51.241 63.916 23.055 32.231 35.220 20.242 245.694 

2016 20.196 52.733 66.008 23.709 32.663 35.524 20.712 251.546 

2017 20.613 54.272 68.174 24.382 33.097 35.832 21.182 257.552 

2018 21.038 55.859 70.415 25.076 33.531 36.144 21.654 263.717 

2019 21.472 57.496 72.735 25.790 33.967 36.460 22.126 270.047 

2020 21.916 59.184 75.137 26.525 34.405 36.781 22.599 276.546 

2021 22.318 60.706 77.317 27.190 34.821 37.026 23.070 282.448 

2022 22.728 62.271 79.565 27.873 35.238 37.274 23.541 288.490 

2023 23.146 63.878 81.882 28.574 35.656 37.526 24.013 294.674 

2024 23.571 65.530 84.270 29.294 36.075 37.780 24.486 301.006 

2025 24.005 67.228 86.732 30.032 36.495 38.038 24.960 307.490 

2026 24.403 68.789 88.993 30.708 36.898 38.282 25.431 313.504 

2027 24.808 70.388 91.316 31.401 37.301 38.528 25.903 319.645 

2028 25.220 72.027 93.703 32.109 37.706 38.777 26.376 325.917 

2029 25.638 73.705 96.156 32.834 38.111 39.029 26.849 332.324 

2030 26.064 75.426 98.676 33.577 38.517 39.284 27.324 338.868 

2031 26.459 76.997 101.010 34.263 38.909 39.423 27.796 344.857 

2032 26.859 78.605 103.402 34.964 39.302 39.563 28.269 350.963 

2033 27.266 80.248 105.853 35.680 39.695 39.706 28.742 357.190 

2034 27.679 81.928 108.366 36.411 40.089 39.850 29.216 363.539 

2035 28.098 83.646 110.941 37.158 40.484 39.997 29.691 370.015 

2036 28.524 85.403 113.580 37.920 40.879 40.146 30.167 376.619 

2037 28.957 87.199 116.284 38.700 41.275 40.298 30.643 383.356 

2038 29.396 89.035 119.056 39.495 41.672 40.451 31.121 390.227 

2039 29.843 90.914 121.897 40.309 42.070 40.607 31.599 397.237 

2040 30.296 92.834 124.808 41.139 42.468 40.766 32.078 404.389 

2041 30.757 94.798 127.793 41.987 42.867 40.927 32.558 411.686 

2042 31.225 96.806 130.851 42.854 43.266 41.090 33.038 419.130 

2043 31.700 98.860 133.986 43.740 43.666 41.256 33.520 426.727 

2044 32.183 100.960 137.198 44.644 44.067 41.424 34.002 434.480 

2045 32.674 103.108 140.491 45.569 44.469 41.595 34.486 442.392 

2046 33.173 105.305 143.866 46.513 44.871 41.768 34.970 450.466 

2047 33.680 107.551 147.325 47.478 45.274 41.944 35.456 458.708 

2048 34.195 109.848 150.870 48.464 45.678 42.123 35.942 467.120 

2049 34.718 112.197 154.504 49.471 46.083 42.304 36.430 475.708 

Tabela 2.7 População Tendencial de Itaboraí por Set or de Abastecimento. 
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Ano 

Densidade Populacional dos Setores de Abastecimento ( hab/ha) 
Total 

Itaboraí Porto 
das 

Caixas 
Itambi Itaboraí      

I 
Itaboraí         

II Sambaetiba  Apolo Cabuçu 

Área (ha) 3.969,85 5.050,92 2.115,64 1.817,98 12.677,49 1.131,45 16.077,69 42.841,02 

2010 4,44 8,61 25,10 10,80 2,36 29,74 1,11 5,03 

2011 4,54 8,90 26,04 11,15 2,40 30,01 1,14 5,16 

2012 4,65 9,19 27,02 11,51 2,43 30,28 1,17 5,30 

2013 4,76 9,50 28,04 11,89 2,47 30,56 1,20 5,44 

2014 4,87 9,82 29,11 12,28 2,51 30,84 1,23 5,58 

2015 4,98 10,14 30,21 12,68 2,54 31,13 1,26 5,74 

2016 5,09 10,44 31,20 13,04 2,58 31,40 1,29 5,87 

2017 5,19 10,75 32,22 13,41 2,61 31,67 1,32 6,01 

2018 5,30 11,06 33,28 13,79 2,64 31,94 1,35 6,16 

2019 5,41 11,38 34,38 14,19 2,68 32,22 1,38 6,30 

2020 5,52 11,72 35,51 14,59 2,71 32,51 1,41 6,46 

2021 5,62 12,02 36,55 14,96 2,75 32,72 1,43 6,59 

2022 5,73 12,33 37,61 15,33 2,78 32,94 1,46 6,73 

2023 5,83 12,65 38,70 15,72 2,81 33,17 1,49 6,88 

2024 5,94 12,97 39,83 16,11 2,85 33,39 1,52 7,03 

2025 6,05 13,31 41,00 16,52 2,88 33,62 1,55 7,18 

2026 6,15 13,62 42,06 16,89 2,91 33,83 1,58 7,32 

2027 6,25 13,94 43,16 17,27 2,94 34,05 1,61 7,46 

2028 6,35 14,26 44,29 17,66 2,97 34,27 1,64 7,61 

2029 6,46 14,59 45,45 18,06 3,01 34,50 1,67 7,76 

2030 6,57 14,93 46,64 18,47 3,04 34,72 1,70 7,91 

2031 6,66 15,24 47,74 18,85 3,07 34,84 1,73 8,05 

2032 6,77 15,56 48,88 19,23 3,10 34,97 1,76 8,19 

2033 6,87 15,89 50,03 19,63 3,13 35,09 1,79 8,34 

2034 6,97 16,22 51,22 20,03 3,16 35,22 1,82 8,49 

2035 7,08 16,56 52,44 20,44 3,19 35,35 1,85 8,64 

2036 7,19 16,91 53,69 20,86 3,22 35,48 1,88 8,79 

2037 7,29 17,26 54,96 21,29 3,26 35,62 1,91 8,95 

2038 7,40 17,63 56,27 21,72 3,29 35,75 1,94 9,11 

2039 7,52 18,00 57,62 22,17 3,32 35,89 1,97 9,27 

2040 7,63 18,38 58,99 22,63 3,35 36,03 2,00 9,44 

2041 7,75 18,77 60,40 23,10 3,38 36,17 2,03 9,61 

2042 7,87 19,17 61,85 23,57 3,41 36,32 2,05 9,78 

2043 7,99 19,57 63,33 24,06 3,44 36,46 2,08 9,96 

2044 8,11 19,99 64,85 24,56 3,48 36,61 2,11 10,14 

2045 8,23 20,41 66,41 25,07 3,51 36,76 2,14 10,33 

2046 8,36 20,85 68,00 25,59 3,54 36,92 2,18 10,51 

2047 8,48 21,29 69,64 26,12 3,57 37,07 2,21 10,71 

2048 8,61 21,75 71,31 26,66 3,60 37,23 2,24 10,90 

2049 8,75 22,21 73,03 27,21 3,64 37,39 2,27 11,10 

Tabela 2.8 Evolução das Densidades Populacionais do s Setores de Abastecimento. 
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2.3. Infraestrutura Existente (Educação, Saúde, Tur ismo e Comunicação) 
 
A tabela 2.9 permite identificar a estrutura básica do município conforme dados 
oficiais da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, do Ministério do 
Trabalho e Emprego. A infraestrutura é um dos aspectos que devem ser 
considerados na análise das condições básicas favoráveis à implantação e 
operação de empresas, assim como das condições de atendimento às 
necessidades básicas da população local. 
  

 
Tabela 2.9 Infraestrutura Existente de Itaboraí – R J.  
Fonte: MTE/RAIS 2010. 
 
2.4. Principais Atividades Econômicas 
 
Um dos principais empreendimentos da história da Petrobras, o Complexo 
Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) está sendo construído no 
município de Itaboraí. 
 
O empreendimento caracteriza-se como um complexo industrial, onde serão 
produzidos, numa mesma área, derivados de petróleo e produtos 
petroquímicos de primeira e segunda geração. 
 
A estrutura logística externa inclui vias de acesso, emissário de efluentes, 
adutora, infraestrutura dutoviária, linhas de transmissão etc. Esse projeto 
ajudará no desenvolvimento da região Leste Fluminense, gerando empregos 
diretos, indiretos e por efeito renda. 
 
A implantação do COMPERJ faz parte do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) do Governo Federal. 
 
A localização do COMPERJ pode ser observada na figura 2.42 a seguir: 
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Figura 2.4 Localização do COMPERJ.  
Fonte: Google Earth 

 
A seguir são apresentadas, nas tabelas 2.10 a 2.13, segundo a CNAE – 
Classificação Nacional de Atividades Econômicas – as principais classes dos 
setores de Serviços, Comércio, Indústria e Agropecuária no município de 
Itaboraí, referentes ao ano de 2010: 
 

 
Tabela 2.10 Serviços de Itaboraí-RJ.  
Fonte: MTE/RAIS 2010. 
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Tabela 2.11 Comércio de Itaboraí-RJ.  
Fonte: MTE/RAIS 2010. 

 

 
Tabela 2.12 Indústria de Itaboraí-RJ.  
Fonte: MTE/RAIS 2010. 

 

 
Tabela 2.13 Agropecuária de Itaboraí-RJ.  
Fonte: MTE/RAIS 2010. 

 
2.5. Índices Socioeconômicos 
 
Em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, obtido através 
dos dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Itaboraí 
ocupa a 2.105ª posição, em 2010, em relação aos 5.565 municípios do Brasil. 
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Em relação aos 92 outros municípios de Rio de Janeiro, Itaboraí ocupa a 62ª 
posição. 
 
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Itaboraí é 0,693, 
em 2010, como mostra a Figura 2.5. O município está situado na faixa de 
Desenvolvimento Humano Médio (IDHM entre 0,6 e 0,699). Entre 2000 e 2010, 
a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com 
crescimento de 0,216), seguida por Longevidade e Renda. 
 

 
Figura 2.5 Índice de Desenvolvimento Humano Municip al.  
Fonte: Pnud, Ipea e FJP. 

 

 
Tabela 2.14 Índice de Desenvolvimento Humano Munici pal e seus componentes – 
Itaboraí/RJ.  
Fonte: Pnud, Ipea e FJP. 
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Gráfico 2.2 Evolução IDHM – Itaboraí – RJ.  
Fonte: Pnud, Ipea e FJP. 

 
Entre 2000 e 2010 
 
O IDHM passou de 0,553 em 2000 para 0,693 em 2010 - uma taxa de 
crescimento de 25,32%. O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a 
distância entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, que é 1, foi 
reduzido em 31,32% entre 2000 e 2010. 
 
Entre 1991 e 2000 
 
O IDHM passou de 0,415 em 1991 para 0,553 em 2000 - uma taxa de 
crescimento de 33,25%. O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a 
distância entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, que é 1, foi 
reduzido em 23,59% entre 1991 e 2000. 
 
Entre 1991 e 2010 
 
Itaboraí teve um incremento no seu IDHM de 66,99% nas últimas duas 
décadas, acima da média de crescimento nacional (47,46%) e acima da média 
de crescimento estadual (32,81%). O hiato de desenvolvimento humano, ou 
seja, a distância entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, que é 
1, foi reduzido em 47,52% entre 1991 e 2010. 
 
Renda 
 
A renda per capita média de Itaboraí nas últimas duas décadas passou de R$ 
276,47 em 1991 para R$ 410,66 em 2000 e R$ 584,35 em 2010. A extrema 
pobreza (medida pela proporção de pessoas com renda domiciliar per capita 
inferior a R$ 70,00, em reais de agosto de 2010) passou de 13,31% em 1991 
para 6,14% em 2000 e para 3,31% em 2010, como mostra a tabela 2.15 
abaixo: 



                   

38 
 

 
Tabela 2.15 Informações sobre a renda de Itaboraí. 
 
Itaboraí teve uma receita total de R$ 312,8 milhões em 2010: a 15ª do estado, 
apresentando equilíbrio orçamentário. Suas receitas correntes estão 
comprometidas em 86% com o custeio da máquina administrativa. Sua 
autonomia financeira é de 24,7% e seu esforço tributário alcançou 30,7% da 
receita total.  
 
A carga tributária per capita de R$ 303,68 é a 22ª do estado (em comparativo 
que não inclui a capital), sendo R$ 48,49 em IPTU (26ª posição) e R$ 210,67 
em ISS (17º lugar).  
 
O custeio per capita de R$ 1.227,29 é o 78º do estado, contra um investimento 
per capita de R$ 85,01, posição de número 81 dentre os 92 demais.  
 
A dependência de transferências da União, do estado e das participações 
governamentais alcançou 60% das receitas totais. Especificamente com 
relação às últimas receitas, vinculadas ao petróleo, o município de Itaboraí teve 
nelas 3% de sua receita total, um montante de R$ 41,31 por habitante no ano 
de 2010, 84ª colocação no estado.  
 
O município de Itaboraí recebeu 0,29% do chamado ICMS verde, em 
decorrência de ter vazadouro não remediado e um contingente de 3,7% da 
população urbana atendida por tratamento de esgoto, algumas das variáveis 
utilizadas para cálculo daquela transferência.  
 
O PIB - Produto Interno Bruto é um indicador que mede a produção de um 
país, levando em conta três grupos principais:  
 
- Agropecuária, englobando Agricultura, Extrativa Vegetal e Pecuária;  
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- Indústria, que engloba Extrativa Mineral, Transformação, Serviços Industriais 
de Utilidade Pública e Construção Civil;  
 
 - Serviços, que incluem Comércio, Transporte, Comunicação, Serviços da 
Administração Pública e outros serviços.  
 
O PIB identifica a capacidade de geração de riqueza do município, que no caso 
de Itaboraí representa 0,73% do PIB da Região Metropolitana. 
 
No gráfico 2.3, a seguir, apresenta-se o PIB do município de Itaboraí em 
relação aos demais municípios da Região Metropolitana do Estado do Rio de 
Janeiro. 
 

 
Gráfico 2.3 PIB Produto Interno Bruto, em valores c orrentes – Região Metropolitana do 
Rio de Janeiro– 2008 (R$ mil).  
Fonte: IBGE. 
 
3. POLÍTICA DO SETOR DE SANEAMENTO  
 
3.1. Análise dos Instrumentos Legais que definem as  políticas Nacional, 

Estadual e Regional de Saneamento Básico 
 
No que tange à Política Nacional de Saneamento Básico, partindo-se do 
pressuposto maior de direito que é a Constituição Federal de 1998, pode-se 
depreender: 
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“Art.21: Compete à União: (...) 
 
XX- Instituir diretrizes para o desenvolvimento 
urbano, inclusive habitação, saneamento básico 
e transportes urbanos. “ 
 

A União, portanto, poderá fixar parâmetros nacionais no que diz respeito à 
prestação do serviço de saneamento básico, como de qualidade ou 
técnicos, de modo inclusive a inserir o saneamento na política nacional de 
gerenciamento dos recursos hídricos. Cumpre ressaltar que “instituir diretrizes” 
não autoriza a União a exaurir o tema, de modo a esvaziar a autonomia dos 
entes federativos competentes para prestar o serviço. 
 
Em síntese, é possível assentar que a Constituição de 1988 concentrou na 
União a maioria absoluta das competências legislativas em matéria de águas, 
desde a referência genérica a águas que consta no art. 22, IV, passando 
pela criação do sistema de gerenciamento de recursos hídricos (art. 21, XIX), a 
definição de critérios para outorga de uso da água (art. 21, XIX), a proteção 
ambiental e controle de poluição (art. 24, I) e as diretrizes para o saneamento 
básico (art.21, XX). 
 
- COMPETÊNCIA COMUM: COOPERAÇÃO ENTRE OS ENTES (ART . 23, 
IX) 
 
O art. 23 da Carta em vigor enuncia as competências comuns da União, 
Estados e Municípios, dentre as quais se encontra a promoção da melhoria das 
condições de saneamento básico. Confira-se a literalidade do dispositivo: 
 

“Art. 23. É competência comum da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...) 

 
IX- Promover programas de construção de 
moradias e a melhoria das condições habitacionais 
e de saneamento básico.”  

 
A norma não se refere à titularidade do serviço, mas à possibilidade de uma 
ação de quaisquer dos entes estatais, visando ao melhor resultado na matéria. 
A finalidade Constitucional é a cooperação produtiva entre eles, e não, 
evidentemente, uma superposição inútil e dispendiosa. 

 
- MUNICÍPIOS: INTERESSE LOCAL (art. 30, V)  
 
O segundo comando Constitucional relacionado com a prestação do serviço 
de saneamento, ainda que indiretamente, é o art.30, V, que prevê a cláusula 
genérica pela qual compete ao Município prestar quaisquer serviços de 
interesse local. 
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“Art. 30. Compete aos Municípios: (...) 
 

V- organização e prestar, diretamente ou sob 
regime de concessão ou permissão, os serviços 
de interesse local , incluindo o de transporte 
coletivo, que tem caráter essencial.” 

 
- ESTADOS: INTERESSE COMUM; REGIÃO METROPOLITANA (a rt. 25,  
§ 3º) 
 
O terceiro dispositivo constitucional pertinente é o art.25 § 3º, da Carta de 
1988, transcrito a seguir: 
 

“Art. 2”. Os Estados organizam-se e regem-se 
pelas Constituições e leis que adotarem, 
observados os princípios desta Constituição. (...) 

 
§ 3º Os Estados poderão, mediante lei 
complementar, instituir regiões metropolitanas, 
aglomerações urbanas e microrregiões, 
constituídas por agrupamentos de Municípios 
limítrofes, para integrar a organização, o 
planejamento e a execução de funções públicas de 
interesse comum.” 

 
Pode-se concluir, assim que a competência estadual para os serviços de 
interesse comum, particularmente no âmbito das regiões metropolitanas, 
aglomerações urbanas e microrregiões, decorre de uma imposição do interesse 
público, no que diz respeito à eficiência e qualidade do serviço prestado e, 
muitas vezes, até mesmo à sua própria possibilidade. 
 
Desse modo, e para os fins que aqui importam, a conclusão é que se, em 
determinada circunstância, o saneamento básico for considerado um serviço 
de interesse comum ou regional, e não local, ele deverá ser prestado pelos 
Estados, e não pelos Municípios. 
 
- UNIÃO: PLANEJAMENTO E PARTICIPAÇÃO NA EXECUÇÃO (a rt. 200, 
IV) 

 
Não há norma específica que atribua à União competência para a prestação do 
serviço de saneamento básico, afora a competência concorrente para 
promover a melhoria de suas condições, prevista no art. 23, IX. A única 
menção especial que pode ser aplicada à União é o disposto no art. 200, IV, in 
verbis: 
 

“Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, 
além de outras atribuições, nos termos da lei: (...) 
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IV- participar da formulação da política e da 
execução das ações de saneamento básico.”  

 
Assim, além de deter uma competência comum para as ações nessa área, 
a União deve participar, em conjunto com os demais entes, do planejamento 
das ações de saneamento e de sua execução, o que se poderá dar direta ou 
indiretamente, sob a forma de custeio e investimentos financeiros, auxílio 
técnico, dentre outros. 

 
3.2. Normas de regularização e Ente Responsável pel a Regulação e 

Fiscalização 
 
A Lei nº 11.445/2007 estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 
básico. A referida Lei foi concebida de forma a abrigar todas as formas 
legalmente possíveis de organização institucional dos serviços de saneamento 
básico, coerente com as múltiplas realidades sociais, ambientais e econômicas 
do Brasil. 
 
Em termos gerais ela define: 
 

• Saneamento básico como o conjunto de 
quatro serviços públicos: abastecimento de 
água potável; esgotamento sanitário; 
drenagem urbana; e manejo de resíduos 
sólidos urbanos (coleta e disposição final do 
lixo urbano); 
 

• Estabelece que o saneamento básico deve 
ser objeto de planejamento integrado, para 
cuja  elaboração  o  titular  pode  receber  
cooperação  de outros entes da Federação e 
mesmo de prestadores dos serviços; 

 
• Estabelece diretrizes para a prestação 

regionalizada de serviços de saneamento, 
quando uma mesma entidade presta serviço 
a dois ou mais municípios, contíguos ou não, 
qual deve ter regulação e fiscalização 
unificada; 

 
• Estabelece regras para relacionamento entre 

prestadoras de atividades complementares 
do mesmo serviço- exige a formalização de 
contratos entre prestadoras de etapas 
interdependentes do mesmo serviço; 

 
• Fornece diretrizes gerais para a regulação 

dos serviços, a qual deve ser exercida por 
entidades com autonomia decisória, 
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administrativa, orçamentária e financeira; a 
regulação e a fiscalização dos serviços 
podem ser exercidas diretamente pelo titular, 
ou podem ser delegadas a entidade 
estadual, de outro município ou de consórcio 
de municípios; 

 
• Relaciona os direitos e obrigações mínimas 

de usuários e prestadores dos serviços; 
 

• Fixa as diretrizes básicas para a cobrança 
pela prestação dos serviços de saneamento 
básico, incluindo as condições e situações 
em que estes podem ser interrompidos. 

 
Atualmente, o município de Itaboraí é atendido em água e esgoto pela CEDAE, 
que ainda não é regulada ou fiscalizada. Somente a partir de 2015 a CEDAE e, 
consequentemente, todos os municípios atendidos por ela serão passíveis de 
regulação e fiscalização pela AGENERSA.  
 
Com personalidade jurídica de direito público e autonomia administrativa, 
técnica e financeira, a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico 
do Estado do Rio de Janeiro - AGENERSA - tem a finalidade de exercer o 
poder regulatório, acompanhando, controlando e fiscalizando as concessões e 
permissões de serviços públicos concedidos em energia e saneamento básico. 
  
A AGENERSA foi criada pela Lei Estadual 4.556/05 de 06 de junho de 2005, 
regulamentada pelo Decreto Estadual 38.618 de 08 de dezembro de 2005 e 
vinculada à Secretaria de Estado da Casa Civil, conforme Decreto Estadual nº 
40.486 de 1º de janeiro de 2007. 
  
A AGENERSA foi criada para atuar nos seguintes segmentos: 
 

• Na área de energia do Estado do Rio de janeiro, nela incluída a 
distribuição de gás canalizado e outras formas de energia; 
 

• Na área de serviços de esgoto sanitário e industrial e de abastecimento 
de água e coleta e disposição de resíduos sólidos prestados pelas 
empresas outorgadas, concessionárias e permissionárias e por serviços 
autônomos dos municípios. 

 
O Decreto nº 7.217/2010, foi instituído a fim de regulamentar a Lei nº 11.445 e 
estabelecer normas para sua fiel execução. O mesmo descreve em seu Art.3º 
que: 
 

Os serviços públicos de saneamento básico 
possuem natureza essencial e serão prestados com 
base nos seguintes princípios: 
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I - universalização do acesso; 
 

II - integralidade, compreendida como o conjunto de 
todas as atividades e componentes de cada um dos 
diversos serviços de saneamento básico, 
propiciando à população o acesso na conformidade 
de suas necessidades e maximizando a eficácia 
das ações e resultados; 
 
III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, 
limpeza urbana, manejo dos resíduos sólidos e 
manejo de águas pluviais realizados de formas 
adequadas à saúde pública e à proteção do meio 
ambiente; 
 
IV - disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de 
serviços públicos de manejo das águas pluviais 
adequados à saúde pública e à segurança da vida 
e do patrimônio público e privado; 
 
V - adoção de métodos, técnicas e processos que 
considerem as peculiaridades locais e regionais, 
não causem risco à saúde pública e promovam o 
uso racional da energia, conservação e 
racionalização do uso da água e dos demais 
recursos naturais; 
 
VI – articulação com as políticas de 
desenvolvimento urbano e regional, de habitação, 
de combate à pobreza e de sua erradicação, de 
proteção ambiental, de recursos hídricos, de 
promoção da saúde e outras de relevante 
interesse social voltadas para a melhoria da 
qualidade de vida, para as quais o saneamento 
básico seja fator determinante; 
 
VII - eficiência e sustentabilidade econômica; 

 
VIII - utilização de tecnologias apropriadas, 
considerando a capacidade de pagamento dos 
usuários e a adoção de soluções graduais e 
progressivas; 
 
IX - transparência das ações, baseada em 
sistemas de informações e processos decisórios 
institucionalizados; 
 
X - controle social; 
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XI - segurança, qualidade e regularidade; e 
 

XII - integração das infraestruturas e serviços com 
a gestão eficiente dos recursos hídricos. 
 

3.3. Meios e Procedimentos para Atuação (Planejamen to) 
 
O art. 19 da Lei nº 11.445 estabelece o que o Plano de Saneamento deve 
abranger, quais sejam: 
 

• Diagnóstico; 
 

• Objetivos e metas de curto, médio e longo 
prazo (soluções graduais e progressivas); 

 
• Programas, projetos e ações (compatíveis 

com planos Plurianuais e com outros planos 
governamentais, Identificação de fontes de 
financiamento); 

 
• Ações para emergências e contingências; 
 
• Mecanismos e procedimentos de avaliação.  

 
Os planos de saneamento básico: 
 

• Serão editados pelos titulares; 
 
• Podem ser baseados em estudos fornecidos 

pelos prestadores de cada serviço; 
 

• Terão a consolidação e compatibilização 
efetuadas pelos respectivos titulares; 

 
• Deverão ser compatíveis com os planos das 

bacias hidrográficas; 
 

• Serão revistos periodicamente, em prazo não 
superior a quatro anos, anteriormente à 
elaboração do Plano Plurianual; 

 
• Deverão ser amplamente divulgados 

(audiências ou consultas públicas); 
 

• Deverão englobar integralmente o território do 
ente da Federação que o elaborou, exceto 
quando regional. 
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As disposições dos planos de saneamento básico são determinantes para o 
poder público que os editou e referência para os prestadores dos serviços. O 
cumprimento dos planos de saneamento por parte dos prestadores de serviços 
poderá ser exigido: 
 

• Pelo Ente regulador, responsável pela 
fiscalização; 

 
• Para recebimento de recursos orçamentários da 

União; 
 
• Para obtenção de financiamentos com 

entidades controladas pela União; 
• Para obtenção de aval da União; 

 
• Pelo Ministério Público. 

 
3.4. Política Tarifária 
 
Quanto à remuneração pelos serviços de saneamento básico, a Lei n° 11.445, 
citada anteriormente, estabelece no artigo 29, do capítulo VI, que: 
 

“Art. 29. Os serviços públicos de saneamento 
básico terão a sustentabilidade econômico-
financeira assegurada, sempre que possível, 
mediante remuneração pela cobrança dos serviços: 

I - de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário: preferencialmente na forma de tarifas e 
outros preços públicos, que poderão ser 
estabelecidos para cada um dos serviços ou para 
ambos conjuntamente.” 

O parágrafo 1° do artigo 29 estabelece diretrizes para instituição das tarifas, 
preços públicos e taxas para os serviços de saneamento básico, conforme 
transcrito a seguir: 

I - prioridade para atendimento das funções 
essenciais relacionadas à saúde pública; 

II - ampliação do acesso dos cidadãos e 
localidades de baixa renda aos serviços; 

III - geração dos recursos necessários para 
realização dos investimentos, objetivando o 
cumprimento das metas e objetivos do serviço; 
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IV - inibição do consumo supérfluo e do desperdício 
de recursos; 

V - recuperação dos custos incorridos na prestação 
do serviço, em regime de eficiência; 

VI - remuneração adequada do capital investido 
pelos prestadores dos serviços; 

VII - estímulo ao uso de tecnologias modernas e 
eficientes, compatíveis com os níveis exigidos de 
qualidade, continuidade e segurança na prestação 
dos serviços; 

VIII - incentivo à eficiência dos prestadores de 
serviços.  

O parágrafo 2°, ainda no artigo 29, estabelece que poderão ser adotados 
subsídios tarifários e não tarifários para os usuários e localidades que não 
tenham capacidade de pagamento ou escala econômica suficiente para cobrir 
o custo integral dos serviços. 
 
Os fatores a serem considerados na estrutura de remuneração e cobrança dos 
serviços públicos de saneamento básico são estabelecidos no artigo 30, 
conforme apresentado a seguir: 
 

“Art. 30.  Observado o disposto no art. 29 desta Lei, 
a estrutura de remuneração e cobrança dos 
serviços públicos de saneamento básico poderá 
levar em consideração os seguintes fatores: 
 
I - categorias de usuários, distribuídas por faixas ou 
quantidades crescentes de utilização ou de 
consumo; 
 
II - padrões de uso ou de qualidade requeridos; 
 
III - quantidade mínima de consumo ou de 
utilização do serviço, visando à garantia de 
objetivos sociais, como a preservação da saúde 
pública, o adequado atendimento dos usuários de 
menor renda e a proteção do meio ambiente; 
 
IV - custo mínimo necessário para disponibilidade 
do serviço em quantidade e qualidade adequadas; 
 
V - ciclos significativos de aumento da demanda 
dos serviços, em períodos distintos; e 
 



                   

48 
 

VI - capacidade de pagamento dos consumidores. 
 

Os reajustes de tarifas de serviços públicos de saneamento básico serão 
realizados observando-se o intervalo mínimo de 12 (doze) meses, de acordo 
com as normas legais, regulamentares e contratuais, conforme indicado no 
capítulo 37. 

As diretrizes para as revisões tarifárias são estabelecidas no artigo abaixo.  

“Art. 38.  As revisões tarifárias compreenderão a 
reavaliação das condições da prestação dos 
serviços e das tarifas praticadas e poderão ser: 

I - periódicas, objetivando a distribuição dos ganhos 
de produtividade com os usuários e a reavaliação 
das condições de mercado; 

II - extraordinárias, quando se verificar a ocorrência 
de fatos não previstos no contrato, fora do controle 
do prestador dos serviços, que alterem o seu 
equilíbrio econômico-financeiro. 

§ 1o  As revisões tarifárias terão suas pautas 
definidas pelas respectivas entidades reguladoras, 
ouvidos os titulares, os usuários e os prestadores 
dos serviços. 

§ 2o  Poderão ser estabelecidos mecanismos 
tarifários de indução à eficiência, inclusive fatores 
de produtividade, assim como de antecipação de 
metas de expansão e qualidade dos serviços.  

§ 3o  Os fatores de produtividade poderão ser 
definidos com base em indicadores de outras 
empresas do setor. 

§ 4o  A entidade de regulação poderá autorizar o 
prestador de serviços a repassar aos usuários 
custos e encargos tributários não previstos 
originalmente e por ele não administrados, nos 
termos da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. 

A Lei n° 11.445 estabelece ainda que as tarifas deverão ser fixadas de forma 
clara e objetiva, devendo os reajustes e as revisões serem tornados públicos 
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias com relação à sua aplicação, e 
que a fatura a ser entregue ao usuário final deverá obedecer a modelo 
estabelecido pela entidade reguladora, que definirá os itens e custos que 
deverão estar explicitados. 



                   

49 
 

4. DIAGNÓSTICO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGU A 
 
A prestação do serviço público de abastecimento de água potável no município 
de Itaboraí é realizada pela CEDAE, mediante contrato de programa assinado 
em janeiro de 2012, com vigência de 30 anos e pelo SAAE - Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto, autarquia municipal. Os dois órgãos atuam em áreas 
distintas do município. 
 
4.1. Sistemas Existentes e Operados pela CEDAE 
 
De acordo com informações da Companhia, a infraestrutura de produção de 
água existente concentra-se em duas estações de tratamento, ETAs Porto das 
Caixas e Manilha, que juntas fornecem 350 L/s para o sistema de distribuição 
de Itaboraí. 
 
Por meio da identificação da extensão de vias do município e dados do 
Relatório 2011 do SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento), 
estima-se que o número de economias de água seja de 21.350 unidades e as 
ligações prediais totalizem 15.220 unidades. Dessa forma, o índice de 
abastecimento de água é determinado em cerca de 29% da população total do 
município. 
 
A água bruta afluente às ETAs Porto das Caixas e Manilha provém de 
derivações de uma das adutoras do Sistema Imunana-Laranjal (DN 1.400 mm 
em aço). 
 
Para a ETA Porto das Caixas, parte a adutora de 8,7 km de extensão, diâmetro 
de 600 mm em ferro fundido e a ETA Manilha é alimentada por uma adutora de 
4,0 km de extensão, diâmetro de 400 mm em ferro fundido.  
 
O processo de tratamento destas unidades é do tipo convencional e a 
capacidade nominal das ETAs Porto das Caixas e Manilha é, respectivamente, 
250 L/s e 100 L/s. 
 
A produção da ETA Porto das Caixas é aduzida para dois reservatórios 
localizados no centro de Itaboraí, um apoiado e outro elevado com 
capacidades de 600 e 200 m³, respectivamente. 
 
Atualmente, o sistema de distribuição de água conta com 363 km de 
tubulações (SNIS-2011) 
 
O sistema existente operado pela CEDAE está caracterizado nas fotos 
apresentadas a seguir. 
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Foto 4.1 Estação Elevatória de Água Bruta Imunana 

 
 

 
Foto 4.2 Estação de Tratamento de Água Porto das Ca ixas 
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Foto 4.3 Estação Elevatória de Água Tratada Porto d as Caixas 

 
 

 
Foto 4.4 Estação de Tratamento de Água Manilha 
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Foto 4.5 Reservatório Elevado 200m³ e Apoiado 600m³   

 
4.2. Sistemas Existentes e Operados pelo SAAE 
 
Parte da população do Município de Itaboraí é atendida pelo SAAE – Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto, que atua em áreas não atendidas pela CEDAE. 
Não existe cadastro comercial das economias atendidas, nem do número de 
ligações domiciliares existentes. O serviço prestado é precário, irregular e não 
tarifado. 
  
Os sistemas operados pelo SAAE são constituídos, na grande maioria, por 
poços artesianos e uma captação superficial. 
 
O município possui 19 (dezenove) poços artesianos, dos quais somente 8 (oito) 
estão em operação, alguns de forma precária.  
 
Não há nenhum procedimento de controle da qualidade e quantidade de água 
fornecida. 
 
Cada poço constitui um sistema de abastecimento isolado, no qual a água é 
recalcada para um reservatório e distribuída para a área de atendimento sem 
nenhum tratamento. 
 
Os reservatórios são metálicos com capacidades que variam de 25 a 100 m³, 
com exceção do reservatório do poço Jardim Teresópolis, em fibra de vidro 
com capacidade de 5 m³. 
 
Quanto ao sistema de distribuição de água, não há cadastro das tubulações, 
nem a definição da área de atendimento de cada poço. Sabe-se que com o 
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crescimento populacional da região, a área de abrangência foi expandida, 
porém sem controle e muitas vezes clandestinamente.  
 
Na área atendida pelo poço Jardim Teresópolis não há rede de distribuição 
disponível. O poço alimenta um reservatório de 5 m³ e a água é fornecida aos 
usuários através de uma torneira instalada no local.  
 
As unidades que compõem os sistemas, poços e reservatórios, estão mal 
conservadas, necessitando de manutenção civil, hidráulica, elétrica e 
mecânica, além de obras civis complementares. A maioria dos reservatórios 
encontra-se em processo de corrosão, conforme pode ser observado nas fotos 
que caracterizam o sistema, apresentadas a seguir. 
 

    
 Fotos 4.6 e 4.7 Poço e Reservatório Shangrilá 



                   

54 
 

 
Foto 4.8 Poço e Reservatório Aldeia da Prata 

 

 
Foto 4.9 Área externa do Poço Vila Brasil II 
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Foto 4.10 e 4.11 Poço e Filtro Vila Brasil II 

 
 

 
Foto 4.12 Reservatório Vila Brasil II 
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Foto 4.13 e 4.14 Poço e Reservatório Campo Lindo 
 
 

 

 
Foto 4.15 e 4.16 Reservatório e Poço Jardim Teresóp olis 
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Foto 4.17 e 4.18 Poço Foster Plan 
 

 

 
Foto 4.19 Reservatório Foster Plan 
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Foto 4.20 Área do Poço Itambi I 
 

 
Foto 4.21 Área do Poço Itambi II 
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Foto 4.22 Reservatórios Itambi I e II 

 
Na localidade de São José de Itaboraí, o SAAE opera um sistema constituído 
por duas bombas submersas que captam água de manancial superficial. 
 
O manancial em questão é o lago artificial formado na cratera aberta para 
extração de calcário. Com o fim das atividades de mineração a cava, com 
cerca de 70 m de profundidade, foi preenchida por águas pluviais e do lençol 
freático, formando o lago. 
 
Não há nenhuma estrutura de captação do tipo canal de grades ou 
desarenador. As bombas submersas captam diretamente do lago.  
 
Uma das bombas recalca para um reservatório apoiado, em concreto armado, 
com capacidade de 160 m³. Anteriormente, a água passava por um filtro que 
atualmente está desativado. Este sistema atende a localidade de São José.  
 
A outra bomba recalca diretamente para a rede de distribuição da localidade 
Cabuçu. 
 
Não há nenhum controle de qualidade da água captada. Como tratamento é 
feita a desinfecção por cloração, através de um sistema de gotejamento. 
 
Informações obtidas com o operador local indicam que o nível do lago tem 
diminuído ao longo dos anos.  
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A região onde o lago está inserido foi declarada de utilidade pública em 1990 e 
em 1995 foi criado o Parque Paleontológico de Itaboraí. 
 

 
Foto 4.23 Lago São José 

 
 

 
Foto 4.24 Reservatório do sistema São José 

 
No quadro 4.2, a seguir, estão apresentadas as vazões dos sistemas em 
operação e capacidade dos reservatórios.  
 
As vazões dos poços, informadas pelo SAAE, são do período em que os 
mesmos entraram em operação. Atualmente, devido à crescente perfuração de 
poços particulares, impulsionada pela irregularidade do fornecimento de água, 
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é possível que tenha ocorrido um declínio na capacidade de produção dos 
poços públicos. 
 

CAPTAÇÕES VAZÃO (L/s) RESERVAÇÃO (m³) 

Poço Shangrilá 7,8 100 

Poço Aldeia da Prata 10,8 100 

Poço Vila Brasil II 2,2 100 

Poço Campo Lindo 0,6 30 

Poço Comunitário Foster Plan 0,3* 25 

Poço Comunitário Jardim Teresópolis 0,3 5 

Poço Itambi I 0,6 100 

Poço Itambi II 0,8 100 

Lago São José 0,3 160 

TOTAL 23,7 720 

Quadro 4.2 Vazão dos poços e volume dos reservatóri os em operação 
Fonte: SAAE 

 
 * Nos dados fornecidos pelo SAAE não havia informações sobre a vazão do 
poço comunitário Foster Plan, a mesma foi estimada em função das 
características observadas em campo.  
 
Com base nas vazões informadas, adotando-se um consumo per capita de 200 
L/dia e perda física de 25%, estima-se que o sistema atualmente em operação 
tem capacidade para atender 6.680 habitantes, aproximadamente 2,8% da 
população estimada para o ano 2014. 
 
Quanto aos poços inativos, o quadro 4.3 apresenta suas principais 
características. 
 
Entre os principais motivos pelos quais os poços estão fora de operação 
podemos citar: ausência de bomba, problemas na parte elétrica e nos 
reservatórios. 
 
No caso do poço AMAN, a bomba foi retirada porque a região é atendida pelo 
sistema da CEDAE. O mesmo estava sendo utilizado para abastecimento de 
caminhões pipa para venda de água à população. 
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POÇOS VAZÃO  
(L/s) 

RESERVAÇÃO 
(m³) PROBLEMAS 

Comunitário Reta Nova 1,9 100 

O revestimento do poço foi 
estrangulado por raízes. 
Abrigo do poço está 
desabando. 

AMAN 5,8 100 
Poço na área de atendimento 
da CEDAE. Foi retirada a 
bomba. 

Penedo 0,6 100 
Sem bomba. 
Desmoronamento.  

Vila Brasil I 5,0 100 
Sem bomba. Problemas no 
reservatório. 

Reta Nova - Pq. Industrial 1,9 100 
Sem bomba. Problemas 
elétricos e no reservatório. 

Ampliação I 0,8 100 
Sem bomba. Problemas 
elétricos. 

Ampliação II 0,6 100 
Sem bomba. Problemas 
elétricos e no reservatório. 

Morada das Galáxias 0,6 s/ informação Nunca operou.  

Pachecos 0,3 s/informação 
Sem bomba. Problemas 
elétricos. 

Comunitário Vila 
Esperança – Reta Velha 

0,1 100 Nunca operou. 

Comunitário Itambi 0,3* s/ informação s/ informação 

Quadro 4.3 Vazão dos poços e volume dos reservatóri os em operação 
Fonte: SAAE 
 
* Nos dados fornecidos pelo SAAE não havia informações sobre o poço 
comunitário Itambi, a vazão foi estimada em função das características de 
outros poços comunitários.  
 
Com a vazão de produção informada, adotando-se os mesmos parâmetros 
citados anteriormente, os poços inativos teriam capacidade para atender 
somente 4.950 habitantes, que somados à população passível de atendimento 
pelos poços ativos, totalizaria uma população atendida de 11.630 habitantes, 
aproximadamente 5% da população total estimada para 2014. 
 
Porém será necessária uma avaliação minuciosa das condições de cada poço 
para se obter um parecer sobre a viabilidade técnico-econômica de 
recuperação dos poços inativos e continuidade da operação dos poços ativos. 
 
4.3. Principais Dados Gerenciais dos Sistemas de Ab astecimento de 

Água e Estrutura Tarifária 
 
Os principais indicadores do sistema de abastecimento de água existente e 
operado pela CEDAE foram determinados com base no SNIS 2011 – Sistema 
Nacional de Informações sobre Saneamento: 
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• Índice de hidrometração: 14% 
 

• Relação economias residenciais/economias totais de água: 0,93 
 

• Relação economias totais/ligações de água: 1,40 
 

• Consumo medido de água por economia: 14,7 m³/economia.mês 
 

• Consumo faturado de água por economia: 16,2 m³/economia.mês* 
 

• Tarifa média de água: R$ 2,77/m³ 
 

• Evasão de receitas: 19,5% 
 

*Estima-se que o volume faturado por economia seja 10% superior ao volume 
micromedido informado pelo SNIS 2011. 
 
No quadro 4.4, a seguir, são relacionadas as tarifas adotadas pela CEDAE no 
município de Itaboraí, vigentes desde 01 de novembro de 2013. 
 

CATEGORIA DE 
USUÁRIOS 

CONSUMO 
(m³/mês) MULTIPLICADOR TARIFA 1 (R$) TARIFA 2 e 3 (R$) 

DOMICILIAR 
CONTA MÍNIMA  1,00 1,889648  

DOMICILIAR 

0-15 1,00  2,164780 

16-30 2,20  4,762516 

31-45 3,00  6,494340 

46-60 6,00  12,988680 

>60 8,00  17,318240 

COMERCIAL 

0-20 3,40  7,360252 

21-30 5,99  12,967032 

>30 6,40  13,854592 

INDUSTRIAL 

0-20 4,70  10,174466 

21-30 4,70  10,174466 

31-130 5,40  11,689812 

>130 5,70  12,339246 

PÚBLICA 
0-15 1,32  2,857509 

>15 2,92  6,321157 

PÚBLICA 0-15 1,32 2,494335  

ESTADUAL >15 2,92 5,517772  

Quadro 4.4 Tarifas adotadas pela CEDAE - Itaboraí-R J 
Fonte: Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro A no XXXIX– N° 182 Parte I de 
30/09/2013 
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TARIFA 1:  Unidades Prediais Domiciliares com consumo de até 500 
litros/dia.economia e Públicos Estaduais. 
 
TARIFA 2 e 3:  Unidades Prediais Domiciliares com consumo maior que 500 

litros/dia.economia e demais Unidades. 
 
A cobrança de esgoto é igual à cobrança de água. 
 
Tarifa Social:  Considera uma economia e cobrança de 30 dias. 
 
Valor de conta para Unidade Predial (atendida com cobrança de água e 
esgoto): R$ 20,00 
 
Valor de conta para Unidade Predial (atendida somente com cobrança de 
água): R$ 10,00 
 
A tarifa social é praticada em comunidades carentes e conjuntos habitacionais 
destinados aos moradores de baixa renda, que apresentem documentação em 
atendimento ao Decreto Estadual 25.438/99. 
 
A tarifa especial para comércio de pequeno porte de consumo é concedida aos 
imóveis utilizados como comércio de pequeno porte, e que estejam 
cadastrados, exclusivamente, como uma ligação para uma economia comercial 
hidrometrada. O consumo mensal (mês de 30 dias) deverá ser de até 10 m3, 
correspondentes ao consumo diário de 0,3333 m3/dia. A cobrança é baseada 
na estrutura tarifária vigente. 
 
No caso dos sistemas operados pelo SAAE, conforme citado no item 4.2, não 
existe cadastro comercial dos usuários e o serviço prestado não é tarifado. 
 
5. DIAGNÓSTICO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRI O  
 
Os sistemas de esgotamento sanitário do Município de Itaboraí são operados 
peça CEDAE e SAAE, que atuam em áreas distintas, assim como ocorre com 
sistemas de abastecimento de água. 
 
5.1. Sistemas Existentes e Operados pela CEDAE 
 
O único sistema coletor implantado no município de Itaboraí, operado pela 
CEDAE, fica no bairro de Apolo III, interligado ao sistema do bairro Apolo II, 
localizado no município de São Gonçalo.  
 
A totalidade dos esgotos coletados nos sistemas coletores dos bairros Apolo II 
e Apolo III é encaminhada para a ETE Apolo, localizada no município de São 
Gonçalo. O sistema conta com cerca de 24 km de rede coletora, assentadas 
nos municípios de Itaboraí e São Gonçalo. 
 
Conforme levantamento de campo realizado, estima-se que as ligações de 
esgoto totalizem 50 unidades no município de Itaboraí. Com a utilização da 
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relação economia/ligação do sistema de abastecimento de água, ou seja, 1,4, 
as economias de esgoto alcançam 70 unidades. 
 
A ETE Apolo, implantada no ano de 1998, possui processo de tratamento do 
tipo lodos ativados e é composta pelas seguintes unidades: Estação Elevatória, 
precedida por unidade de gradeamento; Caixa de Areia, Peneira Rotativa, 
Calha Parshall, Reator Biológico e Decantador Secundário. Unidades 
auxiliares: Centrífuga e Central de Geração de Oxigênio. 
 
A capacidade nominal é de 75 L/s e o corpo receptor do efluente tratado é o 
Rio Goiana. 
 
As fotos abaixo apresentam a ETE Apolo. 
  

 
Foto 5.1 ETE Apolo – Vista Geral  
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Foto 5.2 ETE Apolo Decantador Secundário 
 

 
Foto 5.3 ETE Apolo Peneira Rotativa 

 
5.2. Sistemas Existentes e Operados pela SAAE 
 
O sistema de esgotamento sanitário operado pelo SAAE compreende 8 (oito) 
bacias de esgotamento, cada uma atendida por uma estação de tratamento de 
esgoto com suas respectivas estações elevatórias.   
 
Os sistemas existentes se concentram nos distritos de Itambi, Manilha, 
Visconde de Itaboraí e Sambaetiba.  
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As estações de tratamento foram construídas pela Secretaria Municipal de 
Obras, através de convênio com a FUNASA – Fundação Nacional de Saúde. 
Atualmente somente 3 (três) estações de tratamento estão em operação, 
porém de forma precária, sem nenhum controle das vazões afluentes, fases de 
tratamento e qualidade do efluente tratado. 
 
As estações em operação são: ETE - Grande Rio I e ETE - Grande Rio II, 
localizadas no Loteamento Grande Rio, distrito de Itambi e ETE - Novo 
Horizonte, localizada no bairro Novo Horizonte, distrito de Manilha.  
 
As fotos abaixo apresentam as ETEs em operação. 
 

 
Foto 5.1 ETE Grande Rio I – Vista geral lateral 
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Foto 5.2 ETE Grande Rio I – Vista geral superior 

 
 

 
Foto 5.3 ETE Grande Rio I – Canal de entrada 
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Foto 5.4 ETE Grande Rio I – Tanque de aeração 

 
 

 
Foto 5.5 ETE Grande Rio II – Vista geral 
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Foto 5.6 ETE Grande Rio II – Vista geral 

 

 
Foto 5.7 ETE Novo Horizonte – Vista geral frontal 
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Foto 5.8 ETE Novo Horizonte – Vista Geral superior 

 
 

 
Foto 5.9 ETE Novo Horizonte – Tanque de aeração 

 
As estações fora de operação, são: ETE - Jardim Maykel e ETE – Vila 
Gabriela, ambas localizadas no distrito de Manilha, ETE – Jardim Itamaraty, 
localizada no distrito de Visconde de Itaboraí, ETE – Vila Itambi, localizada no 
distrito de Itambi e, localizada no distrito de Sambaetiba, em Venda das 
Pedras, está a ETE – Parque Industrial. 
 
De modo geral as ETEs inativas apresentam estado crítico de conservação, 
estruturas comprometidas, obras inacabadas e falta de equipamentos. Em 
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alguns casos, como o da ETE Jardim Maykel, o estado de abandono, com 
caixas sem tampa e estrutura em ruínas, coloca em risco a população do 
entorno. 
 
Abaixo são apresentadas algumas fotos que caracterizam o estado das ETEs 
inativas. 
 

 
Foto 5.10 ETE Jardim Maykel – Vista geral 
 

 
Foto 5.12 ETE Vila Gabriela – Vista geral 
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Foto 5.14 ETE Jardim Itamaraty – Vista geral 

 

 
Foto 5.15 ETE Jardim Itamaraty – Tanque com trinca na estrutura. 
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Foto 5.11 ETE Vila Itambi – Vista geral 

 

 
Foto 5.13 ETE Parque Industrial – Vista geral 
 

Não foram identificados projetos ou cadastro técnico, informações quanto ao 
grau e processo de tratamento e delimitação das áreas de atendimento, não 
sendo possível avaliar a população atendida e vazão nominal das unidades do 
sistema, tanto do sistema em operação quanto o inativo. 
 
Todas as unidades requerem uma avaliação minuciosa quanto ao processo de 
tratamento e condições estruturais. 
 
O sistema de coleta, que contribui para a ETE Grande Rio I, possui três 
estações elevatórias, além da estação final localizada na área da ETE.  
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É necessária a avaliação do funcionamento dos equipamentos hidromecânicos, 
da estrutura civil e das instalações elétricas. Não existem informações sobre o 
projeto dos equipamentos instalados. 
 
Nos sistemas de coleta que contribuem para as ETEs Grande Rio II e Novo 
Horizonte, não há estações elevatórias. O esgoto coletado chega por gravidade 
nas elevatórias finais, junto às ETEs.  
 
Além das estações elevatórias em operação, ainda existem outras 8 (oito) 
estações, que fazem parte do sistema de esgotamento das ETEs Vila Gabriela, 
Vila Itambi e Parque Industrial, todas inativas. 
 
As fotos abaixo apresentam as estações elevatórias do sistema em operação. 
  

 
Foto 5.12 EEE-1 Grande Rio I 
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Foto 5.13 EEE-2 Grande Rio I 
 

 
Foto 5.14 EEE-3 Grande Rio I 

 
Quanto à rede coletora não existem projetos ou cadastro com informações 
sobre as tubulações assentadas, como: diâmetro, declividade, profundidade, 
material e localização.  
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5.3. Sistemas em Implantação 
  
5.3.1. Caracterização Geral 
 
Estão previstas a implantação de obras de esgotamento sanitário, cujo projeto 
completo prevê a implantação de 167 km de redes coletoras, 22 estações 
elevatórias e respectivas linhas de recalque e ETE com capacidade nominal de 
330 L/s. 
 
O sistema será implantado em duas etapas, nas áreas denominadas 1 e 2, e 
terá capacidade para incorporar o atendimento futuro de mais duas áreas, 
conforme apresentado na figura 5.1 abaixo. 
 

 
Figura 5.1 Áreas de Atendimento pelo Sistema de Col eta e Tratamento de 
Esgoto.  
 
A área 1, delimitada pela cor azul, trata-se da área da primeira etapa de 
implantação. A área 2, delimitada pela cor amarela, será atendida em segunda 
etapa. As áreas em vermelho representam o atendimento futuro. 
 
A 1ª etapa de obras está em fase de implantação e corresponde ao programa 
de compensação ambiental pela construção do Complexo Petroquímico do Rio 
de Janeiro - COMPERJ, determinada pela Secretaria de Estado do Ambiente – 
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SEA e pelo Instituto de Estadual do Ambiente – Inea, com investimento da 
Petrobras.  
Essa etapa atenderá a Área Central da cidade, a qual irá beneficiar os bairros 
Nova Cidade, Ampliação, Jardim Imperial, Sossego, Retiro e Centro.  
 
A parte restante, referente a 2ª etapa, será implantada com verbas do PAC – 
Programa de Aceleração do Crescimento, do Governo Federal. Esta etapa já 
possui projeto executivo, mas ainda não há previsão de início, pois as obras 
ainda não foram licitadas. 
 
Para as áreas de expansão futura, em vermelho, não há informações quanto à 
fonte de investimentos. 
 
5.3.2. Implantação das Obras 
 
A primeira etapa de obras foi iniciada em abril de 2013 com previsão de 
conclusão em dezembro de 2014, irá compreender as seguintes unidades:  
 

• 60 km de rede coletora e coletores tronco com diâmetros de 150 a 900 
mm; 

 
• 12 (doze) estações elevatórias com capacidade para condução de 

esgotos de bacias atuais e futuras até a ETE; 
 

• 8,6 km de linhas de recalque com diâmetros de 150 a 500 mm; 
 

• Um módulo da estação de tratamento - ETE Itaboraí, com vazão nominal 
de 110 L/s.  

 
A Estação de Tratamento de Esgoto será do tipo lodos ativados, processo 
MBBR – Moving Bed Biofilm Reactor (Reator de Leito Móvel com Biofilme), 
com implantação prevista para o bairro Jardim Ferma, próximo ao antigo lixão 
da cidade. O efluente tratado será lançado no Rio Vargem (afluente do Rio 
Porto das Caixas). 
 
A 2ª etapa de obras que irá abranger a complementação do esgotamento, 
conforme figura apresentada, encontra-se em fase de projeto das seguintes 
unidades: 
 

• 107 km de rede coletora com diâmetros de 150 a 900 mm; 
 

• 10 (dez) estações elevatórias; 
 

• 4,2 km de linhas de recalque com diâmetros de 150 a 500 mm; 
 

• Ampliação da ETE Itaboraí para alcance da capacidade nominal de 330 
L/s.  
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As fotos apresentadas a seguir caracterizam as obras em andamento. 
 

 
Foto 5.15 Implantação de rede coletora 250 mm da su b-bacia 09 

 
 

 
Foto 5.16 Implantação de estação elevatória de esgo to 19 
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Foto 5.17 Implantação de coletor tronco 350 mm da e stação elevatória 19 

 

 
Foto 5.18 Área da estação de tratamento 

 
6. OBJETIVOS DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO, PARA O ALCANCE 

DAS METAS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 
Esse plano contemplará ações a serem desenvolvidas e implantadas em 
horizontes temporais distintos, de forma a atender metas emergenciais e de 
curto, médio e longo prazos, conforme definido a seguir: 
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• Emergencial:  até o ano 3; 
• Curto prazo:  a partir do ano 4 e até o ano 8; 
• Médio prazo:  a partir do ano 9 e até o ano 16; 
• Longo prazo:  a partir do ano 17. 

 
6.1. Sistema de Abastecimento de Água  
 
O sistema de abastecimento de água do município de Itaboraí foi planejado 
para um período de 35 anos, tendo início no ano 2015 e término em 2049. 
  
A meta de atendimento de água adotada é o alcance de 95% da população 
total do município ao final do período de planejamento. 
 
O atendimento da população restante (5% do total) é dificultado em razão da 
atual padrão disperso de localização das residências e das grandes distâncias 
entre os núcleos residenciais, acarretando o aumento dos valores per capita de 
implantação do sistema de abastecimento, principalmente relacionados às 
obras lineares (redes de distribuição e adutoras de água). 
 
A Nota Técnica no. 492/2010 da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental 
do Ministério das Cidades determina índices de eficiência e produtividade para 
a qualificação de gastos públicos em infraestrutura de saneamento. O 
documento recomenda o índice de implantação de 3 metros de rede de 
distribuição por habitante atendido por água. 
 
Pela densidade populacional ora definida para os setores de abastecimento, 
recomenda-se que soluções individuais ou condominiais sejam adotadas para 
áreas nas quais o índice determinado pela referida Nota Técnica seja superior.  
 
O atendimento da população será progressivo ao longo do período de 
planejamento, onde nos três primeiros anos será mantido o atual índice de 
29%. Neste período, a infraestrutura existente passará por obras de 
manutenção e ajustes de processo e operação, para que o abastecimento da 
população atualmente atendida por esses sistemas seja regular e de acordo 
com as Normas Brasileiras (ABNT) e da Portaria 2.914/11 do Ministério da 
Saúde. 
 
A partir do ano 2018 terão início os investimentos de expansão do sistema de 
abastecimento, que atingirá o patamar de 50% de atendimento até o ano 2022, 
passando a 65% no ano 2026 e 75% no ano 2030, a partir do qual evoluirá até 
o atendimento de 95% da população total do município até o final do período 
de planejamento.  
 
Conforme a ocupação das áreas e características topográficas, o município foi 
dividido em 7 (sete) setores de abastecimento, denominados: 1. Porto das 
Caixas, 2. Itambi, 3. Itaboraí I, 4. Itaboraí II, 5. Apolo, 6. Venda das 
Pedras/Sambaetiba e 7. Cabuçu. 
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A tabela 6.1 apresenta a evolução da população atendida de acordo com as 
metas determinadas para o período de planejamento. 
 

Ano Índice de Atendimento 
de Água (%) 

População Atendida por Água 
(hab) 

2015 29,00 71.251 

2016 29,00 72.948 

2017 29,00 74.690 

2018 33,00 87.027 

2019 37,00 99.917 

2020 41,00 113.384 

2021 45,00 127.102 

2022 50,00 144.245 

2023 53,00 156.177 

2024 57,00 171.574 

2025 61,00 187.569 

2026 65,00 203.777 

2027 67,00 214.162 

2028 70,00 228.142 

2029 73,00 242.596 

2030 75,00 254.151 

2031 77,00 265.540 

2032 78,00 273.751 

2033 79,00 282.180 

2034 80,00 290.831 

2035 81,00 299.712 

2036 82,00 308.828 

2037 83,00 318.185 

2038 84,00 327.791 

2039 85,00 337.652 

2040 86,00 347.775 

2041 87,00 358.166 

2042 88,00 368.835 

2043 89,00 379.787 

2044 90,00 391.032 

2045 91,00 402.576 

2046 92,00 414.429 

2047 93,00 426.598 

2048 94,00 439.093 

2049 95,00 451.923 

Tabela 6.1 População Atendida por Abastecimento de Água 
em Itaboraí. 
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6.2. Sistema de Esgotamento Sanitário 
  

O sistema de esgotamento sanitário do município de Itaboraí foi planejado para 
um período de 35 anos, tendo início no ano 2015 e término em 2049. 
  
A meta de atendimento de coleta e tratamento de esgoto adotada é o alcance 
de 90% da população total do município ao final do período de planejamento. 
 
Como citado no item anterior, o atual padrão disperso da ocupação incrementa 
o valor per capita de implantação dos investimentos, pois a densidade de 
imóveis conectados às redes de distribuição de água ou coletoras de esgoto é 
diminuída.  
 
A Nota Técnica no. 492/2010 da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental 
do Ministério das Cidades também determina índices de eficiência e 
produtividade para a implantação de redes coletoras de esgoto, sendo 
recomendados 4 m de rede por habitante atendido. 
 
Pela densidade populacional ora definida para as bacias de esgotamento, 
soluções individuais ou condominiais deverão ser adotadas para as áreas nas 
quais o índice determinado pela referida Nota Técnica seja superior.  
 
O atendimento será progressivo ao longo do período de planejamento, sendo 
de 30% da população total até o ano 2022. Até o ano 2026 o atendimento será 
de 50%, passando a 60% no ano 2030, a partir do qual evoluirá até o 
atendimento de 90% ao final do Plano. 
 
Para o município de Itaboraí foram planejadas 9 (nove) bacias de esgotamento: 
1. Vargem, 2. Aldeia, 3. Macacu, 4. Caceribu, 5. Porto das Caixas, 6. Iguá, 7. 
Apolo, 8. R1 e 9. R2. 
 
A bacia Vargem corresponde à área que predominantemente será atendida 
pelo sistema em implantação, cujas intervenções serão executadas em duas 
etapas, conforme citado do item 5.3 deste relatório.Com o término das obras no 
final de 2014, é previsto o alcance de 6,5% de atendimento da população total 
do município. As obras que serão executadas com recursos do PAC, elevarão 
o índice de atendimento da população total para 15%, ao final do ano 2018. 
 
A tabela 6.2 apresenta a evolução da população atendida de acordo com as 
metas de atendimento determinadas para o período de planejamento. 
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Ano 
Índice de Coleta de 

Esgoto 
 (%) 

Índice de Tratamento 
de Esgoto  

(%) 

População Atendida por Coleta 
e Tratamento de Esgoto  

(hab) 

2015 6,50 100% 15.970 

2016 8,00 100% 20.124 

2017 11,00 100% 28.331 

2018 15,00 100% 39.558 

2019 19,00 100% 51.309 

2020 23,00 100% 63.606 

2021 27,00 100% 76.261 

2022 30,00 100% 86.547 

2023 35,00 100% 103.136 

2024 40,00 100% 120.403 

2025 45,00 100% 138.370 

2026 50,00 100% 156.752 

2027 53,00 100% 169.412 

2028 55,00 100% 179.255 

2029 58,00 100% 192.748 

2030 60,00 100% 203.321 

2031 62,00 100% 213.811 

2032 64,00 100% 224.616 

2033 66,00 100% 235.745 

2034 68,00 100% 247.207 

2035 70,00 100% 259.010 

2036 72,00 100% 271.166 

2037 74,00 100% 283.683 

2038 76,00 100% 296.573 

2039 78,00 100% 309.845 

2040 80,00 100% 323.511 

2041 82,00 100% 337.582 

2042 83,00 100% 347.878 

2043 84,00 100% 358.451 

2044 85,00 100% 369.308 

2045 86,00 100% 380.457 

2046 87,00 100% 391.906 

2047 88,00 100% 403.663 

2048 89,00 100% 415.737 

2049 90,00 100% 428.137 

Tabela 6.1 População Atendida por Coleta e Tratamen to de Esgoto em Itaboraí. 
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7. PROGNÓSTICO PARA O ALCANCE DAS METAS DO SISTEMA 
PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 
7.1. Considerações Preliminares 

 
Visando a implantação das unidades do sistema de abastecimento de água 
potável com base nos levantamentos de campo e em plantas cartográficas 
existentes, procedeu-se uma criteriosa avaliação das unidades existentes, 
procurando-se, sempre que possível, incorporá-las ao novo projeto ora 
proposto. 
 
Os projetos referentes ao sistema de abastecimento de água serão 
desenvolvidos em conformidade com as disposições das normas da ABNT - 
Associação Brasileira de Normas Técnicas, particularmente as normas NBR 
12.218 – Projeto de Rede de Distribuição de Água para Abastecimento Público; 
NBR 12.214 – Projeto de Sistema de Bombeamento de Água para 
Abastecimento Público; NBR 12.215 – Projeto de Adutora de Água para 
Abastecimento Público e NBR 12.217 – Projeto de Reservatório de Distribuição 
de Água para Abastecimento Público. 
 

As vazões de distribuição (Qd) serão calculadas em função dos parâmetros 
abaixo: 
 

• consumo per capita considerado:  
 

p = 200 L/hab. dia; 
 
• coeficientes de consumo:  

 
    coeficiente do dia de maior consumo, K1 = 1,2; 
    coeficiente da hora de maior consumo, K2 = 1,5. 

 
• Qd = Pn . p . K1 . K2 / dia 

 
As redes de distribuição serão calculadas para a vazão final de projeto, ou seja: 
a vazão para atendimento da população final de plano, distribuída ao longo de 
24 horas. 
 
As redes de distribuição para as diversas localidades, formadas por conjuntos 
de tubulações e peças especiais dispostas convenientemente através de um 
modelo de rede ramificada ou em malhas, terão como função o abastecimento 
de todas as áreas urbanas das localidades. 
 
Nas redes de distribuição distinguem-se dois tipos de condutos: 
 

• Condutos principais; 
 

• Condutos secundários. 
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Os condutos principais, também chamados troncos ou mestres, são as 
canalizações de maior diâmetro responsáveis pela alimentação dos condutos 
secundários. A eles interessa, portanto, o abastecimento de extensas áreas 
das cidades. 
 
Os condutos secundários, de menor diâmetro, são os que estão imediatamente 
em contato com os prédios a abastecer e cuja alimentação depende 
diretamente deles.  
 
O traçado dos condutos principais deve tomar em consideração, de 
preferência: 
 

• Ruas sem pavimentação; 
 

• Ruas com pavimentação menos onerosa; 
 

• Ruas de menor intensidade de trânsito; 
 

• Proximidade de grandes consumidores, e 
 

• Proximidade das áreas e de edifícios que devem ser protegidos contra 
incêndio. 

 
Parâmetros a serem seguidos: 
 

• Coeficiente do dia de maior consumo: k1 = 1,20; 
 
• Coeficiente da hora de maior consumo: k2 = 1,50; 

 
• Pressão estática máxima: 50 metros de coluna de água; 
 
• Pressão dinâmica mínima: 5 metros de coluna de água, e 

 
• Diâmetro mínimo de 100 mm nas redes principais e de 75 e 50 mm nas 

secundárias. 
 
As Estações de Tratamento de Água serão planejadas com a configuração 
básica de ETA clássica convencional, com processo de coagulação, 
sedimentação, seguido de filtração e desinfecção, nas quais serão introduzidas 
modificações e otimizações necessárias para atender aos requisitos 
construtivos e operacionais desejados para cada situação local. Deverão ser 
previstos a recuperação da água de lavagem dos decantadores e filtros, bem 
como, o desaguamento e disposição final do lodo. 
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7.2. Intervenções no Sistema de Abastecimento de Ág ua 
 
7.2.1. Demandas de Abastecimento 
 
Para determinação das demandas de projeto foi adotado um consumo per 
capita de 200 L/hab.dia e considerada uma perda inicial no sistema de 35%, 
que será reduzida gradualmente até atingir 25% no ano 10 (2024), a partir do 
qual será mantida até o final do período de planejamento. 
 
A tabela 7.1 apresenta a previsão das demandas de água. 
 

Ano 

Índice de 
Perdas 

Totais de 
Água  
(%) 

População 
Atendida por 

Água 
 (hab) 

Consumo 
Médio de 

Água  
(L/s) 

Demanda 
Máxima 
Diária 
 (L/s) 

Demanda 
Máxima 
Horária  

(L/s) 

2015 35 71.251 165 287 386 
2016 34 72.948 169 290 391 
2017 33 74.690 173 293 396 
2018 32 87.027 201 337 457 
2019 31 99.917 231 381 520 
2020 30 113.384 262 427 585 
2021 29 127.102 294 473 650 
2022 28 144.245 334 531 731 
2023 27 156.177 362 568 784 
2024 25 171.574 397 609 847 
2025 25 187.569 434 666 926 
2026 25 203.777 472 723 1.006 
2027 25 214.162 496 760 1.058 
2028 25 228.142 528 810 1.127 
2029 25 242.596 562 861 1.198 
2030 25 254.151 588 902 1.255 
2031 25 265.540 615 943 1.311 
2032 25 273.751 634 972 1.352 
2033 25 282.180 653 1.002 1.393 
2034 25 290.831 673 1.032 1.436 
2035 25 299.712 694 1.064 1.480 
2036 25 308.828 715 1.096 1.525 
2037 25 318.185 737 1.129 1.571 
2038 25 327.791 759 1.163 1.619 
2039 25 337.652 782 1.198 1.667 
2040 25 347.775 805 1.234 1.717 
2041 25 358.166 829 1.271 1.769 
2042 25 368.835 854 1.309 1.821 
2043 25 379.787 879 1.348 1.875 
2044 25 391.032 905 1.388 1.931 
2045 25 402.576 932 1.429 1.988 
2046 25 414.429 959 1.471 2.047 
2047 25 426.598 987 1.514 2.107 
2048 25 439.093 1.016 1.559 2.168 
2049 25 451.923 1.046 1.604 2.232 

Tabela 7.1 Demandas de água para o município de Ita boraí.  
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7.2.2. Sistema Proposto para o Alcance das Metas do  Sistema de 
Abastecimento de Água 

 
O esquema apresentado na figura 7.1, apresenta o sistema de abastecimento 
de água existente e planejado para o município de Itaboraí. 
 
 
 
 



                   

89 
 

 
Figura 7.1 Sistema de Abastecimento de Água Potável  de Itaboraí – RJ.  
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A seguir serão apresentas as unidades do sistema proposto 
 
a) Poços  
 

Emergencialmente, os sistemas existentes em operação citados no item 4 – 
Diagnóstico dos Sistemas de Abastecimento de Água, constituídos por poços 
artesianos e reservatórios, deverão passar por intervenções de adequação e 
manutenção, de forma a garantir que a água produzida por esses sistemas 
esteja dentro dos padrões de potabilidade exigidos pela portaria n° 2.914/11 
do Ministério da Saúde. 
 
Posteriormente, após a implantação das obras referentes à expansão do 
fornecimento de água pelo Sistema Imunana, os poços poderão ser 
incorporados ao sistema principal, desativados progressivamente ou mantidos 
para utilização em situações de emergência.  
 
Os poços inativos deverão ser avaliados quanto à viabilidade técnica-
econômica de serem recuperados.  
 

b) Captação e Estação Elevatória de Água Bruta (EEA B) 
 
A concepção proposta é a de uma nova captação no canal do Imunana, 
localizada no município de São Gonçalo, por intermédio da reativação da 
EEAB-3, atualmente sem equipamentos, aproveitando-se a estrutura civil 
existente, promovendo sua recuperação e instalação dos novos 
equipamentos de recalque, elétricos e de instrumentação. A nova unidade 
reformulada terá uma capacidade de bombeamento de 1,3 m³/s (1.300 L/s), 
que somadas às vazões das derivações que atualmente abastecem o 
município, atenderão a demanda do final do período de planejamento.  
 
A figura 7.2 a seguir mostra a área de captação no canal do Imunana, com as 
unidades existentes e localização da EEAB a ser reativada. 
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Figura 7.2 Área da captação de água bruta no canal do Imunana 
 
A nova elevatória será composta por 4 (quatro) conjuntos motobomba, sendo 
3 em operação e 1 em reserva. Devido à limitação de espaço, visto que a 
estrutura civil a ser utilizada é existente, o conjunto reserva não será 
instalado, devendo o mesmo ser mantido em almoxarifado. 
 
Cada conjunto terá as seguintes características: Q = 434 L/s, AMT = 38 mca e 
Potência = 300 CV. 
 
Como referência foi utilizado o modelo ME 350-DS-703B da FLOWSERVE, 
com Ø rotor 630 mm, rotação de 885rpm e frequência de 60 Hz. 
 
A potência total instalada será de 900 CV. 
 
Quanto à captação existente no lago de São José, devido à baixa vazão 
captada, 1 m³/h, e insegurança quanto à disponibilidade hídrica do manancial, 
a mesma não será ampliada.  
 
Deverão ser implantadas obras de adequação às normas de abastecimento e 
potabilidade, para que a captação seja utilizada até a conclusão das obras de 
expansão do sistema Imunana. 
 
 
 



                                           

92 
 

c) Adutora de Água Bruta (AAB) 
 
É proposta a implantação de uma nova linha, a partir da EEAB Imunana, que 
seguirá em direção ao distrito de Porto das Caixas, onde se localiza a estação 
de tratamento de água atual e há disponibilidade de área para ser implantada 
a nova ETA.  
 
São previstos aproximadamente 8,5 km de tubulação, operando por recalque, 
em ferro fundido K7 JGS e DN 1.000 mm. 
 
O traçado inicial será paralelo à linha férrea até chegar à Av. Esperança, no 
distrito de Porto das Caixas, por onde seguirá pela malha urbana até a área 
da nova ETA. Ao longo do caminhamento são previstas 3 (três) travessias 
sobre cursos de água. 
 
A linha de adução será dotada de blocos de ancoragem e dispositivos de 
proteção e manutenção, como ventosas e registros de descarga. A utilização 
de outros dispositivos poderá ser avaliada mediante estudo de transientes nos 
projetos básico e executivo. 
 

d) Estação de Tratamento de Água (ETA) 
 

A ETA planejada está posicionada em área localizada entre o núcleo urbano 
da cidade e a área do COMPERJ, no distrito de Porto das Caixas. A unidade 
será do tipo convencional, com capacidade nominal de 1,3 m³/s. 
 
Para complementar o atendimento das demandas de água previstas, serão 
mantidas as estações de tratamento existentes: ETA Manilha, com 
capacidade de 100 L/s e a ETA Porto das Caixas, com capacidade de 250 
L/s. 
 

e) Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) 
 
Com a finalidade de conduzir água tratada até os reservatórios do sistema, 
foram planejadas 4 estações elevatórias, denominadas EEAT Porto das 
Caixas, EEAT Venda das Pedras, EEAT Setores Oeste e EEAT Manilha. 
 
As três primeiras ocuparão um mesmo prédio a ser implantado junto à nova 
ETA Porto das Caixas, mas a operação será de forma individualizada. A 
EEAT Porto das Caixas abastecerá o reservatório do setor Porto das Caixas, 
a EEAT Venda das Pedras abastecerá o reservatório Venda das Pedras e a 
EEAT Setores Oeste abastecerá os reservatórios Itambi, Itaboraí II, Apolo e 
Cabuçu. 
 
A EEAT Porto das Caixas será composta de 3 conjuntos motobomba, sendo 2 
em operação e 1 em reserva, que poderá operar em sistema de rodízio com 
os demais. Cada conjunto terá as seguintes características: Q = 58,6 L/s, 
AMT = 31 mca e Potência = 40 CV. 
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Como referência foi utilizado o modelo 3K150-125-250B-RV da 
FLOWSERVE, com Ø rotor 259 mm, rotação de 1.740 rpm e frequência de 60 
Hz. A potência total instalada será de 80 CV. 
 
A EEAT Venda das Pedras será composta de 4 conjuntos motobomba, sendo 
3 em operação e 1 em reserva, que poderá operar em sistema de rodízio com 
os demais. Cada conjunto terá as seguintes características: Q = 142,1 L/s, 
AMT = 154,5 mca e Potência = 700 CV. 
 
Como referência foi utilizado o modelo ME 200-DS-552 da FLOWSERVE, 
com Ø rotor 554 mm, rotação de 1.775 rpm e frequência de 60 Hz. A potência 
total instalada será de 2.100 CV. 
 
A EEAT Setores Oeste será composta de 4 conjuntos motobomba, sendo 3 
em operação e 1 em reserva, que poderá operar em sistema de rodízio com 
os demais. Cada conjunto terá as seguintes características: Q = 236,8 L/s, 
AMT = 116,3 mca e Potência = 600 CV. 
 
Como referência foi utilizado o modelo ME 200-DS-552 da FLOWSERVE, 
com Ø rotor 520 mm, rotação de 1.775 rpm e frequência de 60 Hz. A potência 
total instalada será de 1.800 CV. 
 
Esta elevatória deverá ser dotada de dispositivos de controle e automação 
que permitam o abastecimento dos 4 reservatórios dos setores oeste, de 
forma simultânea. 
 
A EEAT Manilha será implantada junto à ETA - Manilha (existente) e 
conduzirá a vazão produzida até o reservatório do setor Itambi. Será 
composta de 3 conjuntos motobomba, sendo 2 em operação e 1 em reserva, 
que poderá operar em sistema de rodízio com os demais. Cada conjunto terá 
as seguintes características: Q = 50 L/s, AMT = 71 mca e Potência = 75 CV. 
 
Como referência foi utilizado o modelo 2K125-80-200B-RV da FLOWSERVE, 
com Ø rotor 204 mm, rotação de 3.480 rpm e frequência de 60 Hz. A potência 
total instalada será de 150 CV. 
 
O planejamento do sistema prevê, ainda, a utilização da estação elevatória 
existente, próxima da estação de tratamento Porto das Caixas, que 
atualmente abastece o Reservatório localizado na área central do município, 
denominada setor Itaboraí I. A mesma deverá ser avaliada quanto à 
necessidade de obras de manutenção e adequações. 
 

f) Linhas de Recalque 
 
Cada estação elevatória de água tratada terá sua respectiva linha de 
recalque, cujas características são apresentadas a seguir: 
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• Linha de recalque da EEAT Porto das Caixas: 
 
Com extensão de 1.150 m, será implantada em tubulação de ferro 
fundido K7 JGS, com diâmetro nominal de 300 mm.  

 
• Linha de recalque da EEAT Venda das Pedras: 

 
Com extensão de 11.600 m, será implantada em tubulação de ferro 
fundido K7 JGS, com diâmetro nominal de 600 mm.  
 

• Linha de recalque da EEAT Setores Oeste: 
 

A linha de recalque desta elevatória será composta por um conjunto de 
tubulações, que atenderão aos reservatórios citados no item anterior, 
em ferro fundido K7 JGS, extensão total de 26.550 m e diâmetros 
nominais variando de 300 a 800 mm, conforme apresentado a seguir: 
 
-  5.200 m de tubulação com diâmetro nominal de 300 mm; 
 
-  150 m de tubulação com diâmetro nominal de 400 mm; 
 
-  10.300 m de tubulação com diâmetro nominal de 500 mm; 
 
-  3.400 m de tubulação com diâmetro de 700 mm; 
 
-  7.500 m de tubulação com diâmetro de 800 mm. 
  

• Linha de recalque da EEAT Manilha: 
 
Com extensão de 3.700 m, será implantada em tubulação de ferro 
fundido K7 JGS, com diâmetro nominal de 300 mm.  

 
Todas as linhas terão seu traçado pela malha urbana do município e serão 
dotadas de dispositivos de proteção e manutenção, como ventosas e registros 
de descarga. A utilização de outros dispositivos poderá ser avaliada mediante 
estudo de transientes na fase de projeto executivo. 
 
A linha de recalque da estação elevatória existente será mantida e deverá ser 
avaliada quanto à necessidade de obras de manutenção e adequações. 

 
g) Reservatórios 

 
Foram concebidos reservatórios para cada setor de abastecimento, cujo 
somatório das capacidades atenderá a 1/3 da demanda máxima diária de final 
de plano. 
 
De acordo com as cotas das áreas definidas para implantação, optou-se pela 
utilização de reservatórios apoiados ou elevados. 
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Os reservatórios elevados, por apresentarem um alto custo de implantação, 
foram utilizados somente como reservatório de carga para distribuição, 
apresentando, assim, um volume reduzido, cujo limite mínimo adotado foi de 
1/30 do volume de reserva do setor e o máximo de 400 m³. 
 
Os reservatórios terão as seguintes características: 
 

• Porto das Caixas:   
Será do tipo elevado, com capacidade de 300 m³; 
 

• Itambi:    
Será do tipo elevado, com capacidade de 400 m³; 
 

• Itaboraí I:   
Neste setor existem dois reservatórios, um elevado com capacidade de 
200 m³ (a confirmar) e um apoiado com capacidade de 600 m³; 
 

• Itaboraí II:  
Será do tipo elevado, com capacidade de 300 m³; 
 

• Apolo: 
Será do tipo apoiado, com capacidade de 4.100 m³; 
  

• Venda das Pedras: 
Será do tipo apoiado, com capacidade de 4.500 m³; 
 

• Cabuçu: 
Será do tipo apoiado, com capacidade de 3.500 m³; 
  

• ETA nova:   
Será do tipo apoiado, com capacidade de 33.000 m³. 

 
Os reservatórios elevados poderão ser metálicos, do tipo taça e os 
reservatórios apoiados em concreto armado, retangular. 
 
Os reservatórios dos Setores Oeste deverão ser dotados de válvulas de 
controle de pressão e vazão, a serem instaladas nas entradas de água dos 
mesmos, que auxiliarão a operação automatizada da EEAT - Setores Oeste. 
 

h) Adutoras de Água Tratada (AAT) 
 

Será implantada uma adutora, com extensão total de 6.320 m e diâmetro de 
400 mm, constituída de tubulação de ferro fundido K7 JGS, que reforçará o 
abastecimento do Reservatório Itaboraí I, a partir do Reservatório Venda das 
Pedras. 
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i) Redes de Distribuição 
 
Cada setor de abastecimento terá uma malha de distribuição de água, 
constituída por um conjunto de tubulações, que garantirá o atendimento dos 
pontos de consumo, através do reservatório do setor.  
As pressões mínimas e máximas, na distribuição, serão de 10 e 50 mca, 
respectivamente, conforme recomendado por norma. 
 
As extensões das redes de distribuição de água foram estimadas através do 
comprimento atual de vias, 1.474 km. Considerando que 10% das vias 
receberão rede dupla, a extensão total será de 1.621 km. 
 
Conforme indicado do SNIS 2011, atualmente o município de Itaboraí conta 
com uma malha de distribuição de água composta por aproximadamente 363 
km de tubulação. 
 
Desta forma o total de rede de distribuição de água a ser implantada até o 
final de plano será de 1.621 km.  
 
As redes com diâmetros de 50 a 100 mm serão executadas em tubulação de 
PVC-PBA, classe 15. As redes com diâmetros iguais ou superiores a 150 mm 
serão executadas em tubulação PVC-DEF°F° ou ferro fundido. 
 
O quantitativo de rede de distribuição de água, a ser implantada por ano, foi 
estimado através da taxa de extensão de rede por habitante, obtida pela 
relação entre a extensão total de rede e a população total atendida, 
demonstrada abaixo: 
 

• População incremental atendida por rede de distribuição em final de 
plano:  
382.540 hab 

• Rede de distribuição dupla projetada para 2049: 
(1.474 km – 363 km*) x 10% = 111 km 

• Rede de distribuição simples projetada para 2049: 
1.474 km – 363 km* - 111 km = 1.000 km 

• Total de rede de distribuição projetada para 2049: 
(111 km x 2) + 1.000 km = 1.222 km 

• Comprimento médio de rede de distribuição por habitante: 
1.222 km / 382.540 hab = 3,19 m/hab 

*Rede de distribuição existente (SNIS 2011). 
 
O quadro 7.2 indica a extensão de rede de distribuição de água prevista para 
o município de Itaboraí.  
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Ano 

População 
Atendida por 

Água 
 (hab) 

Rede de 
Distribuição de 

Água   
(km) 

2015 71.251 369 
2016 72.948 374 
2017 74.690 380 
2018 87.027 419 
2019 99.917 460 
2020 113.384 504 
2021 127.102 548 
2022 144.245 603 
2023 156.177 641 
2024 171.574 690 
2025 187.569 741 
2026 203.777 793 
2027 214.162 826 
2028 228.142 870 
2029 242.596 917 
2030 254.151 953 
2031 265.540 990 
2032 273.751 1.016 
2033 282.180 1.043 
2034 290.831 1.070 
2035 299.712 1.099 
2036 308.828 1.128 
2037 318.185 1.158 
2038 327.791 1.188 
2039 337.652 1.220 
2040 347.775 1.252 
2041 358.166 1.285 
2042 368.835 1.319 
2043 379.787 1.354 
2044 391.032 1.390 
2045 402.576 1.427 
2046 414.429 1.465 
2047 426.598 1.504 
2048 439.093 1.543 
2049 451.923 1.585 

Tabela 7.2 Rede de Distribuição de Água 
para o município de Itaboraí.  

j) Ligações Domiciliares 
 
As ligações domiciliares foram definidas com base na taxa de ocupação de 
3,13 habitantes por domicílio, indicada no Censo 2010 do IBGE, e no número 
de economias por ligação de 1,40, representado pela relação entre o número 
de economias e ligações ativas de água, extraídas do relatório do SNIS 2011.  
 
A evolução do número de ligações domiciliares ao longo do período de 
planejamento está apresentada na tabela 7.3. 
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Ano 

População 
Atendida por 

Água  
(hab) 

Ligações Prediais 
de Água  

(unid) 

2015 71.251 17.484 
2016 72.948 17.900 
2017 74.690 18.328 
2018 87.027 21.355 
2019 99.917 24.518 
2020 113.384 27.822 
2021 127.102 31.189 
2022 144.245 35.395 
2023 156.177 38.323 
2024 171.574 42.101 
2025 187.569 46.026 
2026 203.777 50.004 
2027 214.162 52.552 
2028 228.142 55.982 
2029 242.596 59.529 
2030 254.151 62.364 
2031 265.540 65.159 
2032 273.751 67.174 
2033 282.180 69.242 
2034 290.831 71.365 
2035 299.712 73.544 
2036 308.828 75.781 
2037 318.185 78.077 
2038 327.791 80.434 
2039 337.652 82.854 
2040 347.775 85.338 
2041 358.166 87.888 
2042 368.835 90.506 
2043 379.787 93.193 
2044 391.032 95.953 
2045 402.576 98.785 
2046 414.429 101.694 
2047 426.598 104.680 
2048 439.093 107.746 

2049 451.923 110.894 
Tabela 7.2 Ligações Prediais de Água para o 
município de Itaboraí.  

7.3. Cronograma Físico e Financeiro de Implantação das Intervenções 
no Sistema de Abastecimento de Água 

 
Os três primeiros anos do Plano serão utilizados para as obras de intervenção 
nos sistemas existentes, como elaboração de cadastro técnico, melhorias e 
adequações nos processos de produção, manutenção e reforma das 
unidades, enquadramento da água distribuída aos padrões de potabilidade e 
melhorias na malha de distribuição de água, para que os sistemas operem de 
forma satisfatória e atendam às normas vigentes. 
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Até o final do ano 4 deverão ser concluídas as obras de implantação da 
estação elevatória de água bruta, no canal do Imunana, da adutora de água 
bruta e do 1° módulo da nova estação de tratamento a ser construída em 
Porto das Caixas. 

 
A ampliação do sistema produtor ocorrerá no período de longo prazo, ou seja, 
a partir do ano 17. 
 
As estruturas dos setores de abastecimento Porto das Caixas, Itambi, Itaboraí 
I, Itaboraí II e Apolo devem estar implantados até o final do ano 16.  
 
A complementação do sistema de abastecimento para o alcance da meta de 
95% de atendimento, será realizada com a implantação dos setores Cabuçu e 
Venda das Pedras/Sambaetiba no período de longo prazo. 
 
Ressalta-se que o planejamento dos sistemas deve considerar o índice de 
eficiência determinado pela Nota Técnica no. 492/2010 da Secretaria 
Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades, ou seja, os 
setores de abastecimento devem ser implantados e expandidos observando-
se o adensamento populacional que proporcione a implantação da extensão 
máxima de 3 (três) m de rede de distribuição por habitante atendido. 
 
Abaixo seguem os cronogramas físico e financeiro de implantação no 
município de Itaboraí. 
 

Unidade do Sistema de 
Abastecimento de Água 

Períodos  
Emergencial  Curto Prazo  Médio Prazo  Longo Prazo  
Ano 1 ao 3  Anos 4 ao 8  Anos 9 ao 16  Anos 17 ao 35  

Produção de Água 
  

 
 

   
   

Adução de Água Tratada  
   
   
   

Redes de Distribuição e 
Ligações Prediais 

    
    
    

Reforma/ melhorias 
    
    
    

Tabela 7.3 Cronograma Físico do Sistema de Abasteci mento de Água 
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Unidade do 
Sistema de 

Abastecimento 
de Água (R$ x 

1000) 

Períodos 

Total Emergencial Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo 

Ano 1 ao 3 Anos 4 ao 8 Anos 9 ao 16 Anos 17 ao 35 

Produção de 
água 4.942 23.877 - 10.299 39.118 

Adução e 
reservação de 
água tratada 

- 37.911 3.171 29.189 70.272 

Redes de 
distribuição e 

ligações prediais 
3.108 41.338 64.925 117.194 226.565 

Reforma/ 
melhorias 1.412 1.528 2.444 2.139 7.523 

Total por Período  9.461 104.654 70.541 158.822 343.478 

Tabela 7.4 Cronograma Financeiro do Sistema de Abas tecimento de Água  

8. PROGNÓSTICO PARA O ALCANCE DAS METAS DO SISTEMA 
PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 
8.1. Considerações Preliminares 
 
Os projetos referentes ao sistema de esgotamento sanitário serão 
desenvolvidos em conformidade com as disposições das normas da ABNT - 
Associação Brasileira de Normas Técnicas, particularmente as normas NBR 
12.207 – Projeto de Interceptores de Esgoto Sanitário; NBR 12.208 – Projeto 
de Estação Elevatória de Esgoto Sanitário; NBR 12.209 – Projeto de Estações 
de Tratamento de Esgoto Sanitário; NBR 9.648 – Estudo de Concepção de 
Sistemas de Esgoto Sanitário, NBR 9.649 – Projeto de Redes Coletoras de 
Esgotos e NBR 14.486 – Sistemas Enterrados para Condução de esgoto 
Sanitário – Projeto de Redes Coletoras com Tubos de PVC. 
 
Os projetos abrangerão redes coletoras, coletores tronco, estações 
elevatórias e estação de tratamento. 
 
No cálculo das vazões de dimensionamento do sistema de coleta e transporte 
de esgotos, serão utilizados os mesmos parâmetros adotados para as vazões 
do sistema de abastecimento de água, com acréscimo do coeficiente de 
retorno aos esgotos (C = 0,80) e da vazão de infiltração (0,1 L/s.km). 
 
O sistema de coleta e transporte será dimensionado como conduto livre em 
regime permanente e uniforme, utilizando-se o critério de tensão trativa em 
detrimento ao critério de velocidade de autolimpeza. 
 
Para o dimensionamento hidráulico das redes coletoras e coletores tronco, 
com escoamento por gravidade, será utilizada a Fórmula de Manning, 
coeficiente “n” igual a 0,010 para PVC e 0,013 para os demais tipos de 
materiais. Deverá ser atendida a condição de declividade mínima pelo critério 
de tração trativa, como recomenda as normas brasileiras da ABNT, 
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observando-se os valores mínimos de 0,6 Pa para tubos PVC (NBR 
14.486/2000) e 1 Pa para demais tipos de materiais. 
 
Como vazão de dimensionamento para início de plano, será utilizada a vazão 
máxima horária de um dia qualquer (sem k1, porque não se refere ao dia de 
maior contribuição) somada à vazão de infiltração e às contribuições 
concentradas de início de plano. Para o final de plano, será utilizada a vazão 
máxima horária somada à vazão de infiltração e às contribuições 
concentradas de final de plano, conforme indicado abaixo: 
 

a) Vazões de Esgoto: 
 

• Vazão inicial: 
 

inf
400.86

2**)*..(
Q

kCcapitaperinicialatendidapop
Qi +−=

 
 

• Vazão final: 
 

inf
400.86

1*2**)*..(
Q

kkCcapitaperfinalatendidapop
Qf +−=

 
 

b) Vazão de Infiltração: 
 

inf*inf txLredeQ =  
 

Onde: 
 

• Lrede = extensão de rede por bacia (km);  
 

• Tx.inf.= taxa de infiltração = 0,1 L/s.km; 
 

A vazão mínima de dimensionamento a ser considerada em cada trecho será 
de 1,5 L/s, garantindo a absorção do pico instantâneo de vazão decorrente da 
descarga de vaso sanitário; 
 
O dimensionamento hidráulico do sistema de coleta deverá atender, ainda, 
aos parâmetros descritos a seguir: 
 

• A lâmina máxima de esgoto permitida nos coletores será de Y/Dmáx = 
0,75, para os casos onde a velocidade de escoamento for menor do 
que a velocidade crítica e de Y/Dmáx = 0,50, para os casos onde a 
velocidade de escoamento for maior ou igual à velocidade crítica. 

 
• A velocidade máxima do escoamento será de 5 m/s; 

 
• O diâmetro mínimo a ser utilizado será de 150 mm; 
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• A profundidade máxima das redes coletoras e coletores tronco capaz 
de garantir a execução de uma obra através de método destrutivo será 
de 4,0 metros; 

 
• A profundidade mínima das redes de esgotos será de 1,05 m quando 

assentadas no leito das vias ou de 0,80 m quando assentadas no 
passeio; 

 
• A distância máxima entre poços de visita deverá ser de 80 metros; 
 
• Serão utilizados, obrigatoriamente, poços de visita (PVs) em todos os 

pontos de singulares da rede, tais como no início de coletores, nas 
mudanças de direção, de declividade, de diâmetro e de material, na 
reunião de coletores e onde existirem necessidade de tubos de queda; 

 
• Serão utilizados tubos de PVC para as redes novas a serem 

assentadas, com diâmetros de 150 a 350 mm; 
 

• Serão utilizados tubos de concreto para as redes novas com diâmetro 
igual ou superior a 400 mm; 
 

O traçado dos novos coletores deverá obedecer sempre que possível o 
escoamento natural do terreno, a fim de diminuir a profundidade dos 
coletores. 

 
Para as Estações Elevatórias de Esgoto, será utilizada a vazão média de 
início de plano para dimensionamento do poço de sucção, a fim de evitar a 
permanência do esgoto por demorados períodos, minimizando o risco de 
septicidade. Para o dimensionamento da capacidade de recalque das bombas 
e das dimensões mínimas do poço de sucção, será utilizada a vazão máxima 
de fim de plano, de maneira a evitar extravasamentos e impedir que o 
intervalo entre partidas não afete os motores dos conjuntos. 
 
O tempo de detenção máximo do esgoto no interior do poço de sucção será 
de 30 minutos. 
 
A tubulação de sucção deverá ser a mais curta possível e de preferência 
ascendente em direção à bomba, podendo-se admitir trechos horizontais. O 
diâmetro mínimo deverá ser de uma bitola comercial imediatamente superior à 
da tubulação de recalque. A velocidade na tubulação de sucção deverá estar 
compreendida entre 0,6 e 1,5 m/s. O material preferencial será o Ferro 
Fundido Dúctil com revestimento de cimento para diâmetros de até 600 mm. 
Para diâmetros maiores, serão utilizadas tubulações de aço. 

 
Quanto à tubulação do barrilete, a mesma deverá ser dimensionada para uma 
velocidade compreendida entre 0,6 a 2,6 m/s. O material preferencial será o 
Ferro Fundido Dúctil com revestimento de cimento para diâmetros de até 600 
mm. Para diâmetros maiores, serão utilizadas tubulações de aço. 
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Para as tubulações de recalque será adotado o diâmetro mínimo de 100 mm. 
A velocidade de escoamento deverá ser limitada na faixa de 0,6 m/s a 3,0 
m/s. Será utilizada a fórmula de Bresse para escolha do diâmetro econômico, 
com um valor de K = 0,9, o que corresponde a uma velocidade econômica de 
1,0 m/s.  
 
O material das tubulações de recalque será definido em função do diâmetro, 
sendo Ferro Fundido Dúctil com revestimento de cimento e aço revestido com 
argamassa de cimento para diâmetros superiores. 

 
As perdas de carga distribuídas serão calculadas com base na fórmula 
universal para escoamento turbulento misto, adotando-se rugosidade K = 0,3 
mm para tubulações de Ferro Fundido e K = 0,4 mm para tubulações em Aço. 
A viscosidade cinemática do esgoto será admitida como sendo 10-6 m2/s. 

 
As perdas de carga localizadas serão calculadas com base nos coeficientes 
sugeridos por Azevedo Netto em seu Manual de Hidráulica (pág. 122 da 8ª 
Edição Atualizada). 
As linhas de recalque deverão ser dotadas, sempre que necessário, de 
manutenção e proteção, tais como: ventosas, registros de descarga ou outros. 
 
As Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs) serão dotadas de tecnologia 
para remoção mínima de 95% da Demanda Carbonácea (DBO) afluente, 
precedida por unidade de tratamento preliminar constituída de gradeamento 
fino e desarenação. O efluente tratado será desinfetado por meio cloração ou 
luz ultravioleta. O lodo biológico será desaguado mecanicamente e 
encaminhado para a disposição final em aterro sanitário. 
 
Ressalta-se que o processo de tratamento adotado deve permitir a produção 
de efluente com características compatíveis às determinadas pela DZ-215.R-4 
e Resolução CONAMA 357/2005, alterada pelas Resoluções 410/2009 e 
430/2011. 
 
8.2. Intervenções no Sistema de Esgotamento Sanitár io 
 
8.2.1. Demandas de Esgotamento 
 
Para determinação das demandas de projeto foi adotado um o consumo per 
capita de 200 L/hab.dia e parâmetros citados no item 8.1. 
 
A tabela 8.1 apresenta a projeção das vazões de esgoto coletado e tratado ao 
longo ao longo do período de planejamento. 
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Ano 

Índice de 
Coleta e 

Tratamento 
de Esgoto  

(%) 

População Atendida por 
Coleta e Tratamento de 

Esgoto  
(hab) 

Vazão Média 
de Esgoto 
Coletado e 

Tratado  
(L/s) 

Vazão 
Máxima 

Diária de 
Esgoto 

Coletado e 
Tratado  

(L/s) 

Vazão 
Máxima 

Horária de 
Esgoto 

Coletado e 
Tratado 

(L/s) 

2015 6,50 15.970 36 41 59 

2016 8,00 20.124 45 52 75 

2017 11,00 28.331 64 75 106 

2018 15,00 39.558 90 105 149 

2019 19,00 51.309 116 135 192 

2020 23,00 63.606 143 167 238 

2021 27,00 76.261 172 200 285 

2022 30,00 86.547 194 226 323 

2023 35,00 103.136 231 269 384 

2024 40,00 120.403 270 314 448 

2025 45,00 138.370 310 361 515 

2026 50,00 156.752 350 408 583 

2027 53,00 169.412 379 441 629 

2028 55,00 179.255 400 467 666 

2029 58,00 192.748 430 502 716 

2030 60,00 203.321 454 529 755 

2031 62,00 213.811 477 556 794 

2032 64,00 224.616 501 584 834 

2033 66,00 235.745 526 613 875 

2034 68,00 247.207 551 643 918 

2035 70,00 259.010 578 674 961 

2036 72,00 271.166 605 705 1.006 

2037 74,00 283.683 632 737 1.053 

2038 76,00 296.573 661 771 1.100 

2039 78,00 309.845 691 805 1.150 

2040 80,00 323.511 721 841 1.200 

2041 82,00 337.582 752 877 1.252 

2042 83,00 347.878 775 904 1.290 

2043 84,00 358.451 799 931 1.330 

2044 85,00 369.308 823 959 1.370 

2045 86,00 380.457 847 988 1.411 

2046 87,00 391.906 873 1.018 1.453 

2047 88,00 403.663 899 1.048 1.497 

2048 89,00 415.737 926 1.080 1.542 

2049 90,00 428.137 953 1.112 1.588 

Tabela 7.1 Vazões de esgoto previstas para o municí pio de Itaboraí.  
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8.2.2. Sistema Proposto para o Alcance de Metas do Sistema de 
Esgotamento Sanitário                       

 
O sistema de esgotamento sanitário foi planejado em função dos sistemas 
existentes e das obras que atualmente estão sendo e serão implantadas de 
acordo com as intervenções previstas na 1ª e 2ª etapas de obras descritas no 
item 5.3.2. 
 
As unidades existentes, em operação ou inoperantes que foram consideradas 
nesta fase de planejamento, deverão ser melhor avaliadas nas fases de 
projeto básico e executivo, quando será definida a necessidade de reforma, 
ampliação, adequação ou demolição para nova construção. Em vistoria 
técnica inicial não foi possível avaliar tais condições, nem identificar processo, 
eficiência e vazões das unidades.  
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Figura 8.1 Sistema de Esgotamento Sanitário 
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Para o planejamento do sistema de esgotamento sanitário foram definidos 
alguns parâmetros baseados na extensão total de vias e dados históricos 
obtidos de projetos existentes em áreas com as mesmas características. 
 
O levantamento feito através do cruzamento das bases cartográficas 
disponíveis com o Google Earth, totalizou 1.474 km de vias nas 9 (nove) bacias 
de esgotamento concebidas para o município de Itaboraí. 
 
Deste total estima-se que 10% das vias serão dotadas de rede coletora dupla, 
determinando-se, dessa forma, o índice correspondente à extensão de rede 
coletora por habitante. 
 
 Assim, os seguintes parâmetros foram estabelecidos: 
 
• População incremental atendida por rede de esgoto em final de plano:  

388.580 hab* 
• Extensão de via projetada para 2049: 

1.474 km – 60 km** - 107 km*** = 1.307 km 
• Rede coletora dupla projetada para 2049: 

1.307 km x 10% = 131 km 
• Rede coletora simples projetada para 2049: 

1.307 km – 131 km = 1.176 km 
• Total de rede projetada para 2049: 

(131 km x 2) + 1.176 km = 1.438 km 
• Comprimento médio de rede coletora por habitante: 

1.438 km / 388.580 hab = 3,70 m/hab 
 

*População incremental exceto aquela atendida pelas obras em implantação e previstas 
(COMPERJ e PAC), **Rede coletora prevista para a 1ª etapa de obras (COMPERJ); ***Rede 
coletora prevista para a 2ª etapa de obras (PAC). 
 

a) Rede Coletora e Ligações Prediais de Esgoto 
 

As redes coletoras a serem implantadas nas bacias de esgotamento do 
município de Itaboraí foram estimadas conforme parâmetros anteriormente 
descritos. 
 
Devido à falta de cadastro da rede coletora existente e a inexistência de 
informações quanto ao material, assentamento e diâmetros, a mesma não foi 
considerada na concepção do novo sistema. 
 
Na bacia Vargem considerou-se 167 km de rede coletora existente, referente 
às obras de esgotamento sanitário da 1ª e 2ª etapas.  
 
O quadro 8.2 indica a extensão de rede coletora de esgoto prevista ao longo do 
período de planejamento.  
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Ano 

População Atendida 
por Coleta e 

Tratamento de Esgoto  
(hab) 

Rede Coletora 
de Esgoto 

 (km) 

2015 15.970 60 
2016 25.155 75 
2017 38.633 116 

2018 52.743 167 

2019 62.111 211 

2020 69.136 256 
2021 79.086 303 
2022 86.547 341 

2023 103.136 403 

2024 120.403 466 

2025 138.370 533 
2026 156.752 601 
2027 169.412 648 

2028 179.255 684 

2029 192.748 734 

2030 203.321 773 
2031 213.811 812 
2032 224.616 852 

2033 235.745 893 

2034 247.207 936 

2035 259.010 979 
2036 271.166 1.024 
2037 283.683 1.071 

2038 296.573 1.118 

2039 309.845 1.167 

2040 323.511 1.218 
2041 337.582 1.270 
2042 347.878 1.308 

2043 358.451 1.347 

2044 369.308 1.387 

2045 380.457 1.429 
2046 391.906 1.471 
2047 403.663 1.515 

2048 415.737 1.559 

2049 428.137 1.584 

Tabela 8.2 Rede Coletora de Esgoto prevista para 
o município de Itaboraí.  

O quadro 8.3 indica o quantitativo de ligações domiciliares calculado através do 
índice de extensão de rede por ligação definido para o sistema de 
abastecimento de água.  
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Ano 

População 
Atendida por 

Coleta e 
Tratamento de 

Esgoto  
(hab) 

Ligações 
Prediais de 

Esgoto 
 (unid) 

2015 15.970 3.919 

2016 20.124 4.938 

2017 28.331 6.952 

2018 39.558 9.707 

2019 51.309 12.590 

2020 63.606 15.608 

2021 76.261 18.713 

2022 86.547 21.237 

2023 103.136 25.308 

2024 120.403 29.545 

2025 138.370 33.954 

2026 156.752 38.464 

2027 169.412 41.571 

2028 179.255 43.986 

2029 192.748 47.297 

2030 203.321 49.891 

2031 213.811 52.466 

2032 224.616 55.117 

2033 235.745 57.848 

2034 247.207 60.660 

2035 259.010 63.557 

2036 271.166 66.540 

2037 283.683 69.611 

2038 296.573 72.774 

2039 309.845 76.031 

2040 323.511 79.384 

2041 337.582 82.837 

2042 347.878 85.363 

2043 358.451 87.958 

2044 369.308 90.622 

2045 380.457 93.358 

2046 391.906 96.167 

2047 403.663 99.052 

2048 415.737 102.015 

2049 428.137 105.058 

Tabela 8.3 Ligações Prediais de Esgoto para o 
município de Itaboraí. 
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b) Coletores Tronco   

 
Os coletores tronco foram estimados em função das vazões máximas horárias 
de final de plano, apresentadas no quadro 8.1, respeitando-se os parâmetros e 
premissas constantes no item 8.1. 
 
O quadro 8.3, a seguir, mostra o quantitativo de tubulação por diâmetro.  
 

COLETORES TRONCO 

DIÂM.  
(mm) 

MATERIAL TOTAL  
POR DIÂMETRO 

150 PVC 8.456 

200 PVC 7.622 

250 PVC 5.017 

300 PVC 2.980 

350 PVC 2.436 

400 Concreto 
Armado 1.763 

500 Concreto 
Armado 566 

600 Concreto 
Armado 729 

TOTAL 29.096 

Quadro 8.3 Extensão de Coletores Tronco de 
Itaboraí 

 

c) Estação Elevatória de Esgoto e Linha de Recalque  
 

Para o dimensionamento das estações elevatórias e linhas de recalque tomou-
se por base todos os parâmetros e premissas constantes do item 8.1.  
 
Foram adotadas estações elevatórias de esgoto de poço úmido, seção circular 
e bombas submersas. 
 
O resumo do pré-dimensionamento hidráulico, com as principais características 
das estações elevatórias e linhas de recalque, está apresentado nos quadros 
8.4 e 8.5. 
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Quadro 8.4 Estações Elevatórias de 
Esgoto previstas para Itaboraí 

 
 

LINHAS DE RECALQUE 

DIÂMETRO 
(mm) MATERIAL TOTAL 

POR DIÂMETRO 

150 

Ferro 
Fundido 

3.215 

200 3.678 

300 1.045 

Total 7.938 

Quadro 8.5 Extensão de Linhas de 
Recalque de Itaboraí 

 
As estações elevatórias indicadas neste item são as de maior porte, a serem 
implantadas nos coletores tronco. 
 
Na elaboração do projeto executivo, com a definição do caminhamento das 
redes coletoras e consolidação do traçado dos coletores tronco, com base em 
levantamento topográfico mais detalhado, novas estações elevatórias podem 
ser necessárias ao sistema, de forma a promover o adequado afastamento dos 
esgotos das bacias de esgotamento.  
 
Não há cadastro das elevatórias existentes, nem indicação das vazões de 
operação e equipamentos instalados. Tanto as unidades em operação quanto 
as inativas deverão ser avaliadas para análise de viabilidade técnica-
econômica de serem utilizadas no sistema projetado. 
 

d) Estação de Tratamento de Esgoto  
 

Para o dimensionamento das ETEs tomou-se por base todos os parâmetros e 
premissas constantes do item 8.1.  
 
O sistema concebido considerou a utilização de algumas estações de 
tratamento existentes, porém devido à inexistência de cadastro e informações 

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO 

Nº DE 
BOMBAS           

(un) 

POTÊNCIA 
TOTAL 

INSTALADA 
 (cv) 

QUANTIDADE 
(un) 

1 + 1 
(reserva) ATÉ 10 CV 4  

1 + 1 
(reserva) DE 11 A 15 CV 3  

2 + 1 
(reserva) DE 15 A 30 CV 1  
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quanto à vazão de operação, processo e eficiência de tratamento, as mesmas 
deverão ser avaliadas na elaboração dos projetos básico e executivo, quando 
será definida a manutenção das mesmas mediante obras de reforma e 
adequação ou a demolição para construção de unidades mais eficientes.  
 
As estações existentes, consideradas na concepção, estão implantadas em 
terrenos públicos com área satisfatória à utilização para esse fim. Desta forma, 
mesmo que venham a ser descartadas por inviabilidade técnica-econômica, a 
construção de novas estações no mesmo local evitará a necessidade de 
futuras desapropriações.  
 
O quadro 8.6 apresenta as vazões de dimensionamento das estações de 
tratamento dos sistemas de Itaboraí. 
 

ESTAÇÕES DE 
TRATAMENTO DE 

ESGOTOS 

VAZÃO NOMINAL 2049  
(L/s) 

ETE PORTO DAS 
CAIXAS  

(Jd. Itamaraty) 
30,0 

ETE CACERIBU 25,0 

ETE VARGEM 350,0 

ETE MACACU 1                      
(Grande Rio I) 170,0 

ETE MACACU 2                                 
(Vila Gabriela) 30,0 

ETE MACACU 3                                  
(Grande Rio II) 20,0 

ETE ALDEIA 85,0 

ETE IGUÁ                                   
(Pq. Industrial) 70,0 

ETE APOLO                           
(Novo Horizonte) 75,0 

TOTAL 855,0 

Quadro 8.6 Vazão das ETEs Itaboraí 
 
Na bacia Apolo existe um pequeno sistema de coleta operado pela CEDAE, 
que contribui para a ETE Apolo, no Município de São Gonçalo. Com a nova 
concepção esses esgotos serão tratados no próprio Município de Itaboraí. 
 
A ETE da bacia Vargem faz parte do programa citado no item 5.3 deste 
relatório. O primeiro módulo está em fase de implantação. 
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8.3. Cronograma Físico e Financeiro de Implantação das Intervenções no 
Sistema de Esgotamento Sanitário 

 
A implantação das obras ocorrerá de acordo com os índices de atendimento 
indicados no item 6.2 deste plano, que prevê o alcance de 30% da população 
total do município até 2022, evoluindo até 90% no final do período de 
planejamento.  
 
O plano também prevê etapas intermediárias de atendimento de 50 e 60% a 
serem alcançadas nos anos 2026 e 2030, respectivamente. 
 
Até o final do ano 2014 serão concluídas as obras em implantação. De 2015 a 
2018 será executada a complementação do projeto existente do sistema de 
esgotamento com recursos oriundos do PAC, para atendimento de 15% da 
população total do município.  
 
A partir do ano 2019 e até o final do médio prazo em 2030 (Ano 16) serão 
implantadas as estruturas de 7 bacias de esgotamento sanitário: Vargem, 
Apolo, Macacu, Caceribu, Porto das Caixas, Aldeia e Iguá. 
 
Para os anos 2031 a 2049 estão previstas as unidades componentes das 
bacias de esgotamento R1 e R2. 
 
Ressalta-se que o planejamento dos sistemas deve considerar o índice de 
eficiência determinado pela Nota Técnica no. 492/2010 da Secretaria Nacional 
de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades, ou seja, as bacias de 
esgotamento devem ser implantadas e expandidas observando-se o 
adensamento populacional que proporcione a implantação da extensão 
máxima de 4 (quatro) m de rede coletora de esgoto por habitante atendido. 
 
Abaixo seguem os cronogramas físico e financeiro de implantação de esgoto 
no município de Itaboraí. 
 

Unidade do Sistema de 
Esgotamento Sanitário 

Períodos 

Emergencial  Curto Prazo  Médio Prazo  Longo Prazo  
Ano 1 ao 3  Anos 4 ao 8  Anos 9 ao  16 Anos 17 ao 35  

Tratamento de Esgoto  
  

   
  

Coletores tronco, EEEs e 
Linhas de Recalque 

   
    

   

Redes coletoras e ligações 
prediais de esgoto 

    
    
    

Reformas e melhorias 
 

    
 

Tabela 8.7 Cronograma Físico da Implantação do Sist ema de Esgotamento Sanitário 
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Unidade do 
Sistema de 

Esgotamento 
Sanitário 

 (R$ x 1000) 

Períodos 

Total Emergencial  Curto Prazo  Médio Prazo  Longo Prazo  

Ano 1 ao 3 Anos 4 ao 8 Anos 9 ao 16 Anos 17 ao 35 

Tratamento - 65.810 46.380 - 112.190 

Afastamento 137 11.433 14.699 - 26.269 

Coleta 19.683 68.245 124.982 235.403 448.313 

Reforma s/ 
melhorias 220 - - - 220 

Total por 
Período 20.040 145.488 186.060 235.403 586.992 

Tabela 8.8 Cronograma Financeiro da Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário 
 
Deste valor total aproximadamente 100 milhões já estão em fase de 
implantação com os investimentos da Petrobras/COMPERJ e PAC. Além disso, 
ao longo dos 35 anos, outros 62 milhões são considerados como Outros 
Investimentos a título de projetos, licenças, programas ambientais, 
hidrometração, veículos e equipamentos. 
 
9. AÇÕES PARA EMERGÊNCIAS E CONTIGÊNCIAS 
 
As ações para emergências e contingências buscam destacar as estruturas 
disponíveis e estabelecer as formas de atuação dos órgãos operadores, tanto 
de caráter preventivo como corretivo, procurando elevar o grau de segurança e 
a continuidade operacional das instalações afetadas com os serviços de 
saneamento. 
 
Na operação e manutenção dos serviços de saneamento deverão ser utilizados 
mecanismos locais e corporativos de gestão, no sentido de prevenir 
ocorrências indesejadas, através do controle e monitoramento das condições 
físicas das instalações e dos equipamentos, visando minimizar ocorrências de 
sinistros e interrupção na prestação dos serviços. 
 
Em caso de ocorrências atípicas, que extrapolam a capacidade de atendimento 
local, os órgãos operadores deverão dispor de todas as estruturas de apoio 
(mão de obra, materiais e equipamentos), de manutenção estratégica, das 
áreas de gestão operacional, de controle de qualidade, de suporte como 
comunicação, suprimentos e tecnologias de informação, dentre outras. A 
disponibilidade de tais estruturas possibilitará que os sistemas de saneamento 
básico não tenham a segurança e a continuidade operacional comprometidas 
ou paralisadas. 
 
As ações de caráter preventivo, em sua maioria, buscam conferir grau 
adequado de segurança aos processos e instalações operacionais, evitando 
descontinuidade nos serviços. Como em qualquer atividade, no entanto, existe 
a possibilidade de ocorrência de situações imprevistas. As obras e os serviços 
de engenharia em geral, e as de saneamento em particular, são planejados 
respeitando-se determinados níveis de segurança resultantes de experiências 
anteriores e expressos em legislações e normas técnicas específicas. 
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Ao considerar as emergências e contingências, foram propostas, de forma 
conjunta, ações e alternativas que o executor deverá levar em conta no 
momento de tomada de decisão em eventuais ocorrências atípicas, e, ainda, 
foram considerados os demais planos setoriais existentes e em implantação, 
que devem estar em consonância com o Plano Municipal de Saneamento 
Básico. 
 
O município de Itaboraí apresenta algumas ações de emergência e 
contingência a serem adotadas para os serviços de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário, que serão apresentadas nos quadros 9.1 e 9.2. 
 
Entre os principais eventos que colocam em risco a eficiência e eficácia dos 
serviços de saneamento, destacamos os de ordem climática.  
O município de Itaboraí apresenta um período de chuvas intensas, entre os 
meses de dezembro a abril que frequentemente provoca inundações em 
diversos pontos da cidade, como a que levou o governo municipal a decretar 
estado de emergência em abril de 2010. 
 
Neste período podem ocorrer danos às estruturas que compõem os sistemas 
de abastecimento de água e esgotamento sanitário como inundações nas 
unidades de tratamento e bombeamento, rompimento de tubulações devido à 
movimentação de solo e presença de águas pluviais no sistema de coleta de 
esgoto, danos às estruturas de captação ou paralisação dos sistemas devido à 
interrupção de energia elétrica. 
 
A programação de equipes de manutenção emergencial deverá ser 
intensificada nesses períodos, de forma a executar os reparos e correções 
necessárias ao restabelecimento dos serviços, com rapidez e eficiência.  
 
Geradores elétricos deverão estar disponíveis para suprir as unidades com 
interrupção no fornecimento de energia. 
 
Preventivamente, poderá ser feita a vistoria de tubulações assentadas em 
áreas de risco e a fiscalização de ligações clandestinas de águas pluviais no 
sistema de coleta de esgoto. 
 
Entre os meses de maio a novembro ocorre o período de estiagem, onde a 
baixa incidência de chuvas tende a provocar uma diminuição no nível dos 
mananciais superficiais utilizados para abastecimento público. Esse fenômeno 
foi observado com maior gravidade nos anos 2001 e 2002, quando o 
abastecimento chegou a ser interrompido nas três principais cidades da região 
leste da Baía de Guanabara: Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. 
 
Neste período, como medida de contingência, poderá ser adotado o 
racionamento através de rodízio no fornecimento de água, com ampla 
divulgação aos usuários através dos meios de comunicação de massa.  
O abastecimento através de carros pipa e poços artesianos disponíveis, 
também são medidas a serem utilizadas no caso de desabastecimento. 
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Ações e alternativas para evitar paralisação do sistema de abastecimento de 
água: 
 

OCORRÊNCIA ORIGEM AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E 
CONTINGÊNCIA 

Falta de água 
generalizada 

• Inundações das captações de 
água com danificação de 
equipamentos eletromecânicos / 
estruturas 
 

• Deslizamento de encostas / 
movimentação do solo / 
solapamento de apoios de 
estruturas com arrebentamento da 
adução de água bruta 

 
• Interrupção prolongada no 

fornecimento de energia elétrica 
nas instalações de produção de 
água 

 
• Vazamento de cloro nas 

instalações de tratamento de água 
 
• Qualidade inadequada da água 

dos mananciais 
 
• Ações de Vandalismo 

• Verificação e adequação de 
plano de ação (intervenções 
propostas) às características da 
ocorrência 
 

• Comunicação à população / 
instituições / autoridades / Defesa 
Civil 

 
• Comunicação à Polícia 

 
• Comunicação à Operadora em 

exercício de energia elétrica 
 

• Deslocamento de caminhão 
tanque 
 

• Controle da água disponível em 
reservatórios 

 
• Reparo das instalações 

danificadas 
 

• Implementação de rodízio de 
abastecimento 
 

Falta de água 
parcial ou 
localizada 

• Deficiências de água nos 
mananciais em períodos de 
estiagem 
 

• Interrupção temporária no 
fornecimento de energia elétrica 
nas instalações de produção de 
água 

 
• Interrupção no fornecimento de 

energia elétrica em setores de 
distribuição 

 
• Danificação de equipamentos de 

estações elevatórias de água 
tratada 

 
• Danificação de estruturas de 

reservatórios e elevatórias de água 
tratada 

 
• Ações de vandalismo 

• Verificação e adequação de 
plano de ação (intervenções 
propostas) às características da 
ocorrência 
 

• Comunicação à população / 
instituições / autoridades 

 
• Comunicação à Polícia 
 
• Comunicação à Operadora em 

exercício de energia elétrica 
 
• Deslocamento de frota de 

caminhões tanque 
 
• Reparo das instalações 

danificadas 
 
• Transferência de água entre 

setores de abastecimento 
 

Quadro 9.1 Ações de Emergência e Contingência para Sistemas de Abastecimento de 
Água 
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A carência de rede coletora de esgoto e o elevado número de fossas nessas 
localidades, aliados à operação ineficaz de estações de tratamento de esgotos, 
colocam em risco a qualidade dos recursos hídricos do município. 
 
A interrupção da coleta e tratamento de esgotos, além do risco de contaminar 
cursos de água superficiais e subterrâneos, poderá gerar imensos transtornos 
à população, à saúde pública e ainda a degradação do meio ambiente. Nesse 
contexto, as ações de emergências e contingências estão detalhadas a seguir. 
 

OCORRÊNCIA ORIGEM AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E 
CONTINGÊNCIA 

Extravasamento 
de esgoto em 

estações 
elevatórias 

Danificação de 
equipamentos 

eletromecânicos ou 
estruturas 

Comunicar aos órgãos de controle ambiental os 
problemas com os equipamentos e a 
possibilidade de ineficiência e paralisação das 
unidades de tratamento 
Instalar equipamento reserva 

Ações de vandalismo 
Comunicar o ato de vandalismo à polícia local 
Executar reparo das instalações danificadas 
com urgência 

Interrupção no 
fornecimento de 

energia elétrica nas 
instalações de 
bombeamento 

Comunicar a AMPLA a interrupção de energia 
Acionar gerador alternativo de energia 
Instalar tanque de acumulação de esgoto 
extravasado com o objetivo de evitar 
contaminação do solo e água 

Danificação de 
equipamentos 

eletromecânicos ou 
estruturas 

Comunicar aos órgãos de controle ambiental os 
problemas com os equipamentos e a 
possibilidade de ineficiência e paralisação das 
unidades de tratamento 
Instalar equipamento reserva 

Rompimento de 
coletores, 

interceptores e 
emissários 

Desmoronamento de 
taludes ou paredes 

de canais 

Executar reparo da área danificada com 
urgência 
Sinalizar e isolar a área como meio de evitar 
acidentes 

Erosão de fundo de 
vale 

Sinalizar e isolar a área como meio de evitar 
acidentes 
Executar reparo da área danificada com 
urgência 
Comunicar aos órgãos de controle ambiental 
sobre o rompimento em alguma parte do 
sistema de coleta de esgoto 

Rompimento de 
pontos para travessia 

de veículos 

Comunicar aos órgãos de controle ambiental 
sobre o rompimento em alguma parte do 
sistema de coleta de esgoto 
Comunicar as autoridades de trânsito sobre o 
rompimento da travessia  
Sinalizar e isolar a área como meio de evitar 
acidentes 
Executar reparo da área danificada com 
urgência 

Quadro 9.2 Ações de Emergência e Contingência para Sistemas de Esgotamento 
Sanitário 
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OCORRÊNCIA ORIGEM AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E 
CONTINGÊNCIA 

Ocorrência de 
retorno de 
esgoto nos 

imóveis 

Obstrução em 
coletores de esgoto 

Isolar o trecho danificado do restante da rede 
com o objetivo de manter o atendimento das 
áreas não afetadas pelo rompimento 

Executar reparo da área danificada com urgência 

Lançamento indevido 
de águas pluviais na 

rede coletora de 
esgoto 

Executar trabalhos de limpeza e desobstrução 

Executar reparo das instalações danificadas 

Comunicar à Vigilância Sanitária 

Ampliar a fiscalização e o movimento das redes 
de esgoto e de captação de águas pluviais com o 
objetivo de identificar ligações clandestinas, 
regularizar a situação e implantar sistema de 
cobrança de multa e punição para reincidentes 

Vazamento e 
contaminação 
de solo, curso 

hídrico ou lençol 
freático por 

fossas 

Rompimento, 
extravasamento, 
vazamento e/ou 

infiltração de esgoto 
por ineficiência de 

fossas 

Promover o isolamento da área e contenção do 
resíduo com o objetivo de reduzir a 
contaminação 
Conter vazamento e promover a limpeza da área 
com caminhão limpa fossa, encaminhando o 
resíduo para a estação de tratamento de esgoto 
Exigir a substituição das fossas negras por 
fossas sépticas e sumidouros ou ligação do 
esgoto residencial à rede pública nas áreas onde 
existe esse sistema 

Construção de fossas 
inadequadas e 

ineficientes 

Implantar programa de orientação quanto a 
necessidade de adoção de fossas sépticas em 
substituição às fossas negras e fiscalizar se a 
substituição está acontecendo nos prazos 
exigidos 

Inexistência ou 
ineficiência do 
monitoramento 

Ampliar o monitoramento e fiscalização destes 
equipamentos na área urbana e na zona rural, 
principalmente nas fossas localizadas próximas 
aos cursos hídricos e pontos de captação 
subterrânea de água para consumo humano 

Quadro 9.2 Continuação  
 
10. MECANISMOS E PROCEDIMENTOS PARA A AVALIAÇÃO 

SISTEMÁTICA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DAS AÇÕES 
PROGRAMADAS 

 
Para avaliação das ações programadas e dos serviços oferecidos aos usuários 
devem ser utilizados indicadores de desempenho e gestão. De acordo com a 
IWA – International Water Association, um indicador de desempenho é uma 
medida quantitativa de um aspecto particular, sendo instrumento para o 
monitoramento da eficiência e eficácia da entidade gestora. 
 
Deve ser observado que a excelência dos indicadores está diretamente 
relacionada com a qualidade da base de dados da qual derivam, pois caso 
contrário, os indicadores não fornecerão resultados confiáveis. 
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Os indicadores dos serviços de abastecimento de água e de esgotos sanitários 
podem ser agrupados em operacionais e de qualidade, além dos econômico-
financeiros. Entre outros podem ser citados: 
 
a) Indicadores Operacionais 
 

• Cobertura do sistema de abastecimento de água; 
• Cobertura de coleta de esgoto; 
• Percentual de esgoto tratado em relação ao volume total coletado; 
• Eficiência do processo de tratamento; 
• Índice de hidrometração; 
• Perdas físicas; 
• Densidade de economias por ligação de água; 
• Densidade de economias por ligação de esgoto; 
• Consumo médio per capita; 
• Extravasamentos da rede coletora de esgoto. 

 
b) Indicadores de Qualidade 

 
• Economias afetadas e duração média de intermitências e 

paralisações no fornecimento de água; 
• Quantidade de análises de verificação da qualidade da água 

distribuída e índice de conformidade em relação aos padrões de 
potabilidade da legislação; 

• Reclamações os usuários dos serviços de água; 
• Reclamações os usuários dos serviços de esgoto; 
• Duração média dos serviços executados. 

 
c) Indicadores Econômico-Financeiros 

 
• Empregados por ligação de água e de esgoto; 
• Tarifas médias de água e esgoto; 
• Despesas de exploração por economia e volume faturado; 
• Liquidez geral; 
• Grau de endividamento. 

 
A seguir apresentam-se os indicadores operacionais e de qualidade propostos 
para monitoramento da operação dos sistemas de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário do município de Itaboraí. Outros indicadores poderão ser 
utilizados e os indicados substituídos por outros considerados mais adequados 
à realidade local. 
 
Indica-se em cada caso a referência relativa à origem do indicador: 
 

• ISA: Indicador de Salubridade Ambiental; 
• CEDAE: Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro; 
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• SNIS: Sistema Nacional de Informações de Saneamento do 
Programa Modernização do Setor de Saneamento - PMSS vinculado 
à Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das 
Cidades; 

• ADERASA: Asociación de Entes Reguladores de Água Potable y 
Saneamiento de Las Américas. 
 

Previamente à sua implantação, deverão ser analisados todos os componentes 
dos indicadores relacionados a seguir, tendo em vista avaliar a confiabilidade 
dos dados e registros disponíveis. Caso não se disponha dos dados 
necessários e os registros não sejam confiáveis cabe preliminarmente preparar 
a base de dados para cálculo dos indicadores. 
 
10.1. Indicadores Selecionados 
 

a) Índice de atendimento de água e coleta de esgoto   
 

• Unidade: %; 
• Cálculo: (quantidade de economias ativas / domicílios urbanos 

menos os vagos) x 100; 
• Conceito: domicílios urbanos atendidos por abastecimento de água 

e/ou coleta de esgotos operados pelo prestador do serviço. 
 

b) Índice de esgotos tratados  
 

• Unidade: %; 
• Cálculo: (domicílios atendidos por rede coletora / domicílios urbanos 

totais) x (volume tratado de esgoto / volume coletado de esgoto) x 
100; 

• Conceito: domicílios urbanos atendidos por tratamento de esgoto. 
 
c) Índice de tratamento de esgoto  

 
• Unidade: %; 
• Cálculo: (volume de esgoto tratado / volume de esgoto coletado) x 

100; 
• Conceito: tratamento dos esgotos coletados pelo prestador de 

serviço. 
 
d) Densidade de rompimentos da rede de distribuição  de água  

 
• Unidade: rompimentos / km / ano; 
• Cálculo: quantidade de rompimentos da rede de distribuição / 

extensão total da rede de distribuição de água; 
• Conceito: avaliação das condições de conservação da rede de 

abastecimento de água. 
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e) Obstruções da rede coletora 
 
• Unidade: obstruções / km / ano; 
• Cálculo: quantidade de obstruções na rede coletora de esgoto / 

extensão total da rede coletora de esgoto; 
• Conceito: avaliação das condições operacionais da rede coletora de 

esgoto. 
 
f) Índice de perdas na distribuição  

 
• Unidade: %; 
• Cálculo: (volume de água produzido – volume de água consumido) / 

(volume de água produzido) x 100; 
• Conceito: avaliação das perdas totais (reais e aparentes) ocorridas 

na distribuição de água potável. 
 
g) Índice de hidrometração  

 
• Unidade: %; 
• Cálculo: (quantidade de ligações ativas de água micromedidas / 

quantidade de ligações ativas de água) x 100; 
• Conceito: avaliação do nível de micromedição do consumo de água. 

 
h) Economias atingidas por intermitências  

 
• Unidade: economias / interrupção; 
• Cálculo: quantidade de economias ativas atingidas por intermitências 

prolongadas / quantidade de interrupções sistemáticas; 
• Conceito: avaliação da regularidade do abastecimento de água 

potável. 
 
i) Economias atingidas por paralisações  

 
• Unidade: economias por paralisação; 
• Cálculo: quantidade de economias ativas atingidas por paralisações / 

quantidade de paralisações; 
• Conceito: avaliação da regularidade do abastecimento de água 

potável. 
 
j) Indicador de Qualidade da Água Distribuída  

 
• Unidade: %; 
• Cálculo: [(quantidade de amostras da água distribuída analisadas / 

quantidade de amostras da água distribuída exigida pela legislação 
federal) x (quantidade dos resultados dos parâmetros cloro residual, 
coliformes termotolerantes e turbidez conformes em relação à 
legislação federal / quantidade de análises dos parâmetros cloro 
residual, coliformes terrmotolerantes a turbidez realizada)] x 100; 
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• Conceito: avaliação da qualidade da água distribuída conforme plano 
de amostragem e padrões dos parâmetros cloro residual, coliformes 
termotolerantes e turbidez exigidos pela Portaria MS 2.914/11. 
 

k) Reclamações dos usuários dos serviços de água e esgoto 
  
• Unidade: %; 
• Cálculo: (quantidade de reclamações dos usuários dos serviços de 

água e esgoto / quantidade total de economias ativas de água e 
esgoto) x 100; 

• Conceito: avaliação da percepção do usuário a respeito da qualidade 
da prestação dos serviços de água e esgoto. 

 
10.2. Estratégia para Implantação dos Indicadores 
 
Atualmente a diversidade, a volatilidade e o volume crescente de informações 
relevantes para o desenvolvimento de qualquer gerenciamento em 
saneamento, faz com que as prestadoras de serviços se utilizem de 
tecnologias de informática que possibilitem análises, seguimento e avaliação 
das atividades desenvolvidas pela operadora. 
 
Assim, observa-se uma expectativa de evolução dos sistemas de informações 
para novas tecnologias, ou melhor, uma real tendência para o uso de sistemas 
de indicadores, possibilitando a produção e disseminação de informações nos 
diversos níveis gerenciais e operacionais. 
 
Para implantação de um sistema desta magnitude, é necessário que os 
gestores assumam a responsabilidade de implantar um sistema de indicadores 
gerenciais, com a implantação gradativa dos indicadores de desempenho 
apresentados. 
 
Esses gestores internos e a Agência Reguladora deverão avaliar através 
desses indicadores, se o cumprimento dos objetivos e metas estão sendo 
alcançados, devem investigar a necessidade de redirecionamento dos 
trabalhos e/ou reavaliação das metas propostas ou ainda redefinir, quando 
necessário, novos indicadores e parâmetros, eventualmente eliminando os 
indicadores que se tornem obsoletos. 
 
O sistema informatizado a ser desenvolvido deverá ser compatível com o 
sistema comercial utilizado para receber informações diretamente do mesmo e 
deverá ter um módulo para recepção e processamento das informações, um 
para seguimento e avaliação dos indicadores e outro para gerar relatórios 
gerenciais que subsidiem o operador para atingir as metas e diretrizes 
estabelecidas e à Agência Reguladora acompanhar com dados confiáveis os 
resultados obtidos. 
 
Em primeiro momento o operador deverá se estruturar para gerar os 
indicadores que forem possíveis dentro das limitações existentes, evoluindo 
gradativamente para o estágio esperado e desejado, abrangendo a enorme 
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gama de indicadores já existentes, seja pelo SNIS e outros oficiais ou não 
oficializados. 
 
A busca pela identificação confiável das variáveis formadoras dos indicadores 
deverá ser contínua, mesmo se sabendo das dificuldades técnicas e 
operacionais existentes. 


