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1 - Introdução  

 

A ONU – Organização das Nações Unidas tem programas que visam a melhoria das 

condições de saúde da população no tema da agua e saneamento. A ferramenta de 

Planejamento de Segurança de Saneamento – PSS foi desenvolvida pela OMS – 

Organização Mundial da Saúde para identificar os riscos à saúde humana gerados pelo 

setor de saneamento. A OMS incentiva o uso de ferramentas de gestão que reduzam os 

riscos do setor de saneamento e aplicou o PSS como piloto em India, Peru, Portugal, 

Philippines, Uganda e Vietnam (Winkler et al. 2017). 

 Em convênio com o DSSA/ENSP –Departamento de Saneamento e Saúde Ambiental da 

Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, Ministério da Saúde, a OPAS/ETRAS 

Equipo Técnico Regional de Agua y Saneamiento, financia o projeto piloto na Bacia do 

Piabanha para aplicação da ferramenta PSS -Plano de Segurança de Saneamento. As 

recomendações e conhecimento adquiridos no piloto serão disseminados pelo Brasil. Esse 

relatório descreve a aplicação da metodologia de Plano de Segurança de Saneamento PSS 

em uma bacia hidrográfica no Estado do Rio de Janeiro no Brasil. O caráter inovativo do 

projeto está em aplicar a ferramenta PSS em uma bacia hidrográfica extensa para 

identificar os pontos críticos do setor de saneamento na bacia para capacitar os agentes 

de governo para que realizem o PSS nas unidades de infraestrutura de saneamento e outras 

fontes de poluição e contaminação oriundas do setor de saneamento nos seus municípios.   

A bacia hidrográfica do Rio Piabanha foi escolhida como território para aplicação da 

metodologia no Brasil. A Bacia do Piabanha se encontra próximo à capital do Rio de 

Janeiro e inclui diferentes perfis de municípios. Alguns com infraestrutura mais 

desenvolvida, como Petrópolis que é uma cidade histórica e balneário turístico com 

elevado desenvolvimento econômico e, ao mesmo tempo, municípios bastante pobres que 

não tem quase nenhuma infraestrutura de saneamento. 

 

1.1 – Escopo definido  

 

Elaborar o Plano de Segurança de Saneamento da bacia hidrográfica no Estado do Rio de 

Janeiro, especificamente na Rio Piabanha, na região que compreende os municípios de 

Petrópolis, Teresópolis, São José do Vale do Rio Preto, Sumidouro, Areal, Sapucaia, 



 

 

Carmo, Três Rios, Paraíba do Sul e Paty dos Alferes, com o objetivo de identificar e 

analisar a segurança do saneamento que sejam típicos e relevantes na região. 

Ao longo das fases de preparação do projeto várias discussões ocorreram com atores da 

região, particularmente o Comitê da Bacia do Piabanha, que foi identificado como 

organização líder. A partir dessas reuniões foi desenvolvida uma percepção dos mais 

representativos pontos de perigos na região. No escopo do projeto, serão incluindo os 

riscos associados com o esgotamento sanitário, a gestão de resíduos sólidos na região, 

particularmente, aterros em operação e lixões descomissionado e impactos das atividades 

agrícolas.  

 

1.2 – Metodologia  

 

A metodologia do PSS foi desenvolvida com a preocupação de proteger a saúde pública, 

diante das crescentes pressões sobre o uso da água. Trata-se de uma ferramenta de gestão 

de riscos para sistemas de saneamento, no qual auxilia a identificar os riscos, desenvolver 

intervenções para a sua redução e estabelecer monitoramento e controle. 

O manual “Plano de Segurança do Saneamento: manual para o uso e eliminação segura 

de águas residuais, águas cinzentas e dejetos” (OMS, 2016) apresenta os princípios, a 

metodologia e um caso de exemplo de PSS. A metodologia do Plano de Segurança do 

Saneamento engloba as seguintes fases: 

 

 Módulo 1: Preparação para o Planejamento de Segurança de Saneamento. 

 Módulo 2: Descrição do sistema de saneamento. 

 Módulo 3: Identificação de eventos perigosos, avaliação das medidas de controle 

existentes e riscos de exposições. 

 Módulo 4: Desenvolvimento e implementação de um plano de melhoramento. 

 Módulo 5: Monitoramento das medidas de controle e verificações de desempenho. 

 Módulo 6: Desenvolvimento de programas e apoio de revisão de planos. 

 

 



 

 

1.2 – Aplicação Metodologia para uma bacia hidrográfica 

 

A bacia do Rio Piabanha engloba dez municípios da região serrana no Estado do Rio de 

Janeiro, conforme Figura 1. As condições geográficas são similares mas ocorrem 

relevantes disparidades entre o desenvolvimento económico e social nos municípios da 

bacia e, portanto, a bacia foi escolhida para ser o piloto da aplicação da metodologia PSS 

por possibilitar a comparação de diferentes graus da infraestrutura de saneamento no país. 

A Bacia do Piabanha está quase totalmente inserida na vertente oeste da Serra do Mar, 

um maciço de origem gnaisse-granítica com altitudes médias variando entre 400 e 1.200 

metros, com picos montanhosos de até 2.200m. Na região ainda ocorrem extensas áreas 

de parques naturais que conservam o bioma Mata Atlântica, que cobria a maior parte do 

litoral brasileiro e do qual só sobraram pequenas manchas.   

 

 

 

Figura 1 – Área de atuação do Comitê Piabanha. 

 



 

 

Na Tabela 1 que apresenta alguns dados dos municípios da bacia em estudo, pode-se 

observar a grande disparidade de alguns indicadores entre os municípios. Há duas cidades 

de médio porte que são locais de turismo de inverno, e pequenos municípios que 

basicamente vivem da agricultura de produtos hortifrutigranjeiros que são vendidos para 

a região metropolitana da do Rio de Janeiro. Os dados são referentes a população que 

reside dentro da bacia em estudo, não incluindo moradores dos municípios que habitam 

em outra bacia hidrográfica e foram baseados nos dados do último censo de 2010 pelo 

IBGE. 

Para o planejamento de Saúde, o Estado é dividido em regionais. Os municípios da bacia 

do Piabanha, se juntam aos da bacia vizinha de Rio dois Rios para totalizar a subdivisão 

Regional Serrana. Cabe destacar que as diferentes divisões dos municípios político-

administrativa, de gestão de recursos hídricos e de planejamento de saúde, como ocorre 

aqui podem dificultar uma análise transdisciplinar integrada. Há a possibilidade de que 

territórios com população mais vulneráveis dentro de um município estejam em outras 

unidades de bacia hidrográfica. 

 

 

Tabela 1 – Alguns dados censitários da população dos municípios da Bacia do Piabanha. 

Elaboração própria a partir de dados de AGEVAP (2006) e relatório Planejamento 

Regional Serrana da Secretária de Estado de Saúde. 

 

 PIB per 

capita 2015 

 Algumas doenças 

infecciosas e 

parasitárias** 

 Urbana  Rural  (R$ mil/hab)  (% total mort. 2011) 

 Areal                           9.923                           1.500            24.659  ND 

 Carmo                         13.110                           3.404            21.496                              7,59 

 Paraíba do Sul                              511                           1.643            20.475  ND 

 Paty                                   -                             1.119            20.039 ND

Petrópolis 281.286                     14.631                       37.637           2,69                            

SJVRP 9.007                         11.244                       18.970           1,56                            

Sapucaia 13.273                       4.252                         41.519           ND

Sumidouro 5.440                         9.460                         23.054           4,24                            

Teresópolis 146.207                     17.539                       29.009           4,09                            

Três Rios 1.729                         2.070                         42.296           ND

RH IV/Serrana 480.486                     66.862                       3,15                            

* "Relatório de Situação RH IV - 2016" - AGEVAP

**  "Planejamento Regional Serrana" - Sec Est Saúde RJ

 População na RH IV* (2010) 



 

 

Os dados do PIB per capita apresentam distorções relevantes. Há municípios como Três 

Rio se Sapucaia que apresenta uma renda per capita alta, mas que efetivamente não é 

representativa da qualidade de vida de seus habitantes. Já Petrópolis e, em menor grau 

Teresópolis, apresentam renda per capita significativamente superior, apesar de 

possuírem na zona peri-urbana uma parcela representativa de populações que moram em 

habitação subnormais.  

A Tabela 2 apresenta os dados financeiros dos municípios em relação ao setor de saúde, 

para os anos de 2017 e 2016. Pode-se perceber a precariedade da situação dos municípios. 

Os municípios maiores como Petrópolis e Teresópolis conseguem arrecadar com 

impostos um percentual um pouco maior que os municípios mais pobres. Entretanto, 

mesmo assim ainda são dependentes das transferências intergovenamentais. O percentual 

da receita aplicada em saúde varia entre 15 e 35% da receita total do municípios da região. 

 

 

Tabela 2 – Dados financeiros dos municípios referentes à Saúde. Fonte SIOPS 

DATASUS. 

 

 

Cabe ressaltar que os dados de saúde da população não representam com clareza a 

situação nos municípios em questão, ao menos para o indicador de Doenças Infecciosas 

e Parasitárias. A subnotificação e/ou desconhecimento de algumas doenças infecciosas e 

parasitárias foram discutidas com os profissionais da Vigilância em Saúde na bacia e 

parece ser relevante na bacia, principalmente nos municípios com uma menor estrutura 

de atendimento de saúde. Ainda segundo o relatório de Planejamento Regional Serrana 

da Secretária de Estado de Saúde, a população da região está em processo de 

envelhecimento com aumento da expectativa de vida aos 60 anos e, também, redução da 

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Areal      10,66       10,56       73,45   78,38  1.182,96  1.037,61   22,84       21,75 

Carmo        3,46         3,05       81,52   85,03  1.089,47  1.037,45   25,93       28,43 

Paraíba do Sul        9,04         8,61       80,46   82,98     357,41     724,41   16,65       26,64 

Paty do Alferes        6,93       20,78       71,84   61,36     880,09  1.557,80   24,94       32,66 

Petrópolis      21,94       22,57       61,10   57,85  1.065,05  1.050,73   34,90       34,96 

S.J.V.R. Preto        7,12         6,80       88,94   88,15     898,34     902,79   31,25       33,60 

Sapucaia      10,41       13,31       78,33   81,74     902,01     860,77   19,42       23,91 

Sumidouro        4,76         3,62       92,43   75,28     847,28     918,55   23,74       24,61 

Teresópolis      22,87       21,22       71,78   70,02     703,27     633,64   27,46       28,60 

Três Rios      16,33       13,71       81,28   73,34     960,42     892,74   18,03       15,50 

Receita impostos 

na receita total (%)

Transferências 

intergov no total 

receita (%)

Despesa Saúde  

(R$/hab) 

Receita aplicada 

em Saúde cf 

LC141/2012 (%)



 

 

taxa de natalidade. Na regional Serrana, a maior causa de internações hospitalares é a 

relativa as doenças cardiorrespiratórias, seguida de doenças do aparelho digestivo. 

Quanto aos óbitos infantis do período 2001-2011 há queda no valor de quase todos os 

municípios. O relatório destaca que nos municípios com população menor do que 30 mil 

habitantes esse indicador pode ter oscilações muito intensas ano a ano, mas que em 

Petrópolis e em Teresópolis ocorre uma maior estabilidade com continua redução da taxa. 

O indicador de Índice de Desenvolvimento Humano compilado pela AGEVAP (2016) 

para a bacia do Piabanha apresenta valores ligeiramente inferiores a média do Estado do 

Rio de Janeiro, valores que são distorcidos pela grande concentração de riqueza na região 

metropolitana da capital.   

Ocorre grande variação dos índices pluviométricos na bacia (André et al. 2008 apud 

SIMERJ) indo de 1.000 a um pouco mais de 2.200 mm de média anual de precipitação. 

A região de maior intensidade é exatamente o território mais povoado de Petrópolis e 

Teresópolis e, também, o de geografia mais escarpada, gerando riscos severos de 

escorregamentos. Como nessas áreas ocorrem nas encostas a presença de 

aglomeramentos urbanos subnormais, esses riscos se tornam relevantes e a interface com 

o abastecimento de água e o subsequente, escoamento adequado das águas servidas, 

juntamente com as águas de drenagem, geram um problema grave e de difícil solução. 

Cabe ressaltar que de acordo com o Mapa das Ameaças Climatológicas desenvolvido pela 

Defesa Civil do Estado, há regiões extensas com severo e muito alto riscos de incêndios 

florestais na bacia do Piabanha, e uma região diminuta com severo risco de estiagem na 

faixa mais a oeste da bacia.  

 

2 – Preparação para o Planejamento de Segurança de Saneamento. 

 

Durante o período do projeto, foram realizadas diversas reuniões e visitas técnicas como 

o objetivo de angariar apoio político e identificar a situação do saneamento na região: 

 

2.1 – Reuniões de desenvolvimento de apoio político:  



 

 

Data 23/06/2017 - reunião com Secretário de Meio Ambiente Sr. Fred Procópio para 

apresentação do projeto e busca de apoio.  

Data 30/10/2017 – reunião com o Sr. Paulo Leite - presidente do comitê da Bacia do 

Piabanha  

Reunião de lançamento no Palácio Itaboraí. Data 01/12/2017 – 18 participantes (incl. 

Fiocruz) com a presença dos Secretários Municipais de Meio Ambiente de Petrópolis e 

de São José do Vale do Rio Preto. Foram apresentados o objetivo do projeto, motivos 

para a aplicação do projeto na Bacia do Piabanha, expectativas, cronograma e benefícios 

para os municípios.  

Data 20/12/2017 – 6 participantes. Reunião no PARNASO – Parque Nacional da Serra 

dos Órgãos para apresentação dos dados geo-referenciados que foram compilados e 

plotados pelo Diretor Técnico do comitê da Bacia do Piabanha Sr. David Miller. Vários 

pontos críticos foram discutidos e avaliados. As possibilidades de remediação foram 

analisadas.  

Data 16/01/2018 – 9 participantes reunião na sede da APA Itaipava – Área de Proteção 

Ambiental. Reunião com membros do Comitê do Piabanha, aonde foram apresentados 

vários pontos críticos de contaminação.  

 

2.2 – Definição das áreas prioritárias 

 

As áreas prioritárias foram definidas a partir de reuniões e visitas técnicas ocorridas com 

os atores da bacia: 

 Vigilância Sanitária de Petrópolis – Reunião com a Dra. Dayse Carvalho para 

relato sobre os procedimentos padrões da Vigilância em Petrópolis. 

 Vigilância Ambiental de Petrópolis – Reunião com a Dra. Bia Pellegrini. 

 Vigilância Ambiental Regional Serrana em Nova Friburgo – Reunião com Dra. 

Sueli 

 Reunião com Secretários do Meio Ambiente e Agricultura e equipe do município 

de Sumidouro. 



 

 

 Reunião com os Engenheiros da CEDAE – operadora regional de água do Estado 

do Rio de Janeiro na sua sede serrana Teresópolis. 

 Reunião com a Vigilância Epidemiológica de Sumidouro 

 Reunião com a Secretaria de Meio Ambiente de Teresópolis no sítio do aterro de 

Teresópolis no bairro Fischer. 

 Reunião com a COMDEP no antigo aterro sanitário descomissionado de 

Petrópolis. 

 

 

2.3 – Definição dos objetivos propostos 

 

São objetivos do Plano de Segurança da Baia Hidrográfica do Piabanha:  

 Identificar os problemas críticos na bacia tendo em vista as diferentes condições 

socioeconômicas e consequentemente as dispares situações de infraestrutura de 

saneamento, com seus riscos associados à saúde humana. 

 Iniciar o processo de capacitação dos agentes atuantes na bacia.  

 Contribuir para a análise e reavaliação dos planos de recursos hídricos da bacia e 

também para os planos municipais de saneamento. 

  

2.4 – Definição do limite do sistema e da organização líder. 

  

O sistema a ser analisado foi definido de acordo com as delimitações da bacia hidrográfica 

do Piabanha. Integram o Comitê os municípios de Areal, São José do Vale do Rio Preto, 

Sapucaia, Sumidouro e Teresópolis, inseridos integralmente na Região Hidrográfica, e, 

ainda, os municípios de Carmo, Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Petrópolis e Três Rios.  

Estão incluídos no escopo todos os sistemas de saneamento da região, o que compreende 

os subsetores de coleta e tratamento de esgotos sanitários e resíduos sólidos, quando 

existentes ou na ausência desses. Devido ao escopo do projeto, o Comité da Bacia do 

Piabanha foi definida como organização líder.  

 



 

 

3 – Descrição do sistema de saneamento  

 

3.1 – Mapeamento do sistema 

 

O mapeamento do sistema de saneamento na bacia foi realizado através de diversas 

reuniões com os agentes do setor de saneamento dos municípios da região. Além do 

Comitê de Bacia, os departamento de Vigilância à Saúde exercem um papel relevante na 

identificação dos problemas do setor de saneamento na região. 

 

 

 

  
 População 

Rede Água  

 População 

Água 

Alternativo  

 População Coleta 

de Esgoto  

 População sem 

Coleta de Esgoto  

   2016 (hab)   2016 (hab)   2016 (hab)   2016 (hab)  

 Areal          

 Carmo          

 Paraíba do Sul          

 Paty           

 Petrópolis          

 SJVRPreto          

 Sapucaia          

 Sumidouro          

 Teresópolis          

 Três Rios          

 Total RH IV  
                                 

-    

                                 

-                        -    

                                 

-    

Tabela 3 – Dados da infraestrutura de água e esgoto na bacia do Piabanha (SNIS, 2016). 

 

Como pode-se observar pela Tabela 3, somente Petrópolis tem um razoável percentual de 

população atendida com sistemas de coleta de esgotos sanitários. Os outros municípios 



 

 

estão bem aquém, sendo que a maioria não tem rede de coleta de esgoto. Nesses 

municípios  

Na análise realizada pela ANA para o Atlas de Abastecimento de Água 2015, Petrópolis 

precisa viabilizar um novo manancial de abastecimento para agua, enquanto, Teresópolis 

necessita ampliar o atual sistema. 

No acompanhamento da Vigilância da Água para os ano de 2017 (SISAGUA, 2017) 

somente 13 municípios do Estado do Rio de janeiro atendem os 95% de amostras 

coletadas de agua com padrão de potabilidade conforme preconizado pela Portaria MS 

2914/2011. Dentre esses na região do Piabanha estão Areal e Três Rios, os munícipios 

mais a jusante da bacia. 

O Comitê da Bacia conjuntamente com a AGEVAP (2017) realizaram um estudo que 

analisa os dados de amostra de agua bruta no Rio Piabanha, que como mostra a Tabela 4 

abaixo, a qualidade da água se situa entre ruim, média e boa, tendo ocorrido uma razoável 

redução do percentual de qualidade ruim entre os anos 2014 e 2016. 

 

 

Tabela 4 – Dados da qualidade de água bruta na Bacia do Piabanha referentes ao 

monitoramento do INEA (AGEVAP, 2017). 

 

Para avaliar qual seria a vazão necessária de diluição dos efluentes gerados pelos sistemas 

de esgotamento sanitário na região a AGEVAP (2017) realizou o cálculo a partir dos 

dados disponíveis e estimativas de geração da população existente, como pode ser visto 

na Tabela 5. 

 



 

 

 

Tabela 5 – Cálculo da vazão de diluição necessária para tratar a carga orgânica gerada na 

região do Piabanha. Fonte Relatório de Situação da Bacia do Piabanha (AGEVAP, 2017) 

 

Como pode ser observado na Tabela 5, a RH IVa – Rio Piabanha, que engloba Petrópolis, 

Teresópolis, SJVR Preto, Areal e partes de outros municípios, demanda uma vazão dos 

corpos hídricos cinco vezes superior a atual para diluir a carga orgânica gerada pelos 

efluentes sanitários da população. Concluem no relatório que a sub-bacia está 

comprometida acima de sua capacidade de autodepuração, demandando portanto, 

investimentos na expansão da coleta de esgotos e melhoria do tratamento. 

Na Tabela 6, o relatório (AGEVAP, 2016) apresenta o índice de esgoto tratado nos 

municípios da região da Bacia do Piabanha que oscila em torno de somente 30% em 

referência ao volume estimado de água consumida. 

 

Tabela 6 – Cálculo do índice de esgoto tratado fase a água consumida nos municípios da 

bacia do Piabanha. Fonte Relatório de Situação da Bacia do Piabanha (AGEVAP, 2016). 

A bacia do Piabanha, ao menos no trecho da RH IVa, pode então ser caracterizada como 

uma região bastante antropizada e que demanda um acompanhamento aprofundado dos 

problemas do setor de saneamento, principalmente em condições futuras de seca. 

 

 

 



 

 

4 – Identificação de eventos perigosos, avaliação das medidas de controle 

existentes e riscos de exposições. 

 

Embora a qualidade dos corpos hídricos da região não seja tão ruim, considerando outras 

bacias no Brasil, há riscos a serem acompanhados, principalmente dentro da 

probabilidade de situações futuras de estresse hídricos mais severas. 

Não é simples realizar uma correlação entre os dados de Saneamento e os dados de Saúde, 

mas identificar localmente os pontos de contaminação a as populações mais vulneráveis 

pode ajudar a priorizar as ações no setor de saneamento. 

Pelas limitações de obtenção de dados, deu-se preferência em analisar potenciais riscos 

mais relevantes nos municípios que se apresentam seus limites político administrativos 

em sua maior parte inseridos dentro da bacia hidrográfica em questão. Da mesma forma, 

identificado que os municípios em sua maior parte não realizam devidamente a coleta e 

tratamento dos efluentes sanitários, priorizou-se a contaminação orgânica dos corpos 

hídricos oriundas de excrementos humanos. Assim, problemas relatados como riscos de 

contaminação de abastecimento de água por agrotóxicos utilizados nas lavouras ou 

poluição industrial não foram profundamente analisados.  

Da mesma forma, algumas outras fontes de contaminação relevantes forma levantadas 

mas não analisadas com profundidade, devido à necessidade de trabalho de campo 

intensivo e realização de uma extensa campanha de coletas de amostras e ensaios de 

laboratório. Nesse caso, inclui-se os riscos associados com a irrigação de produtos 

hortifrutigranjeiros com a água dos corpos hídricos, usualmente poluída por esgotos 

sanitários não tratados. Wernerck et al. (2018) realizou uma campanha de 96 amostras de 

hortaliças cultivadas na região ao longo do ciclo produtivo, desde a água de irrigação, a 

semente até a hortaliça pronta para ser consumida, tendo identificado que 12 das amostras 

continha valores representativos de enterovírus, o que caracteriza contaminação por 

esgoto sanitário. 

 

As visitas e diálogos que a equipe manteve com os diferentes atores nos municípios da 

bacia estudada apontam alguns casos relevantes pela sua magnitude e/ou por sua 

persistência no território, que foram selecionados e serão utilizados como exemplos para 



 

 

a aplicação do Plano de Segurança do Saneamento nessa bacia hidrográfica e são 

brevemente descritos em seguida: 

 

5.1 – Esquistossomose no município de Sumidouro. 

 

Sumidouro é um dos municípios da bacia do Piabanha no Estado do Rio de Janeiro. 

Localiza-se a 22º02'59" de latitude sul e 42º40'29" de longitude oeste, a 355 metros de 

altitude. A população local é de 15 099 habitantes e ocupa uma área de 395.516 km², 

subdividida em quatro distritos: Sumidouro (sede), Campinas, Dona Mariana e Soledade.  

O município é vizinho de Nova Friburgo, Teresópolis, Carmo, Sapucaia e Duas Barras. 

Sumidouro recebeu essa denominação porque as águas do Rio Paquequer, que correm 

quase sempre na superfície, "desaparecem" abruptamente em um determinado ponto do 

seu curso. De fato, as águas adentram canais abertos no interior de um bloco calcário 

(sumidouros), e o Paquequer passa a drenar subterraneamente, ou seja, deixa de ser um 

rio superficial e passa a ser, nesse trecho, um rio subterrâneo - voltando à superfície 

(ressurgência) alguns metros a jusante.   

A esquistossomose em Sumidouro foi largamente reportada na literatura acadêmica desde 

a década de 80, onde se destacam os estudos epidemiológicos do Instituto Oswaldo Cruz 

(Soares, et al., 2005). Embora o problema tenha sido diagnosticado e acompanhado nos 

últimos 30 anos, intervenções para solucioná-lo nunca foram efetivamente 

implementadas.  Estima-se que o grupo de exposição mais vulnerável é o de trabalhadores 

da agricultura, com um número de 2.000 pessoas. 

A área rural do município é endêmica para a esquistossomose. Com economia 

majoritariamente baseada na agricultura, há cerca de 1.700 propriedades rurais que 

abastece com produtos hortifrutigranjeiros a região metropolitana do Rio de Janeiro. 

Segundo informações obtidas junto a Secretaria de Agricultura, os produtores rurais 

utilizam poços freáticos para o abastecimento domiciliar e para irrigação. Seus rios não 

são afluentes do Rio Piabanha, mas desaguam diretamente no Rio Paraíba do Sul. 

Com relação ao saneamento o município não apresenta tratamento de esgoto, todas as 

águas residuais produzidas tanto na área rural quanto urbana são destinadas diretamente 

aos corpos hídricos da região. Em todas as 24 escolas municipais do município que 

utilizam soluções alternativas de abastecimento de água apresentaram positividade para 



 

 

bactérias termotolerantes. Segundo os técnicos da Vigilância Sanitária, o programa de 

vigilância da qualidade da água do estado do Rio de Janeiro por norma não recebe 

amostras provenientes dos sistemas alternativos de abastecimento o que obriga o 

município a recorrer aos laboratórios privados para realizar o monitoramento dos 

parâmetros fisico/químicos e microbiológicos da qualidade da água.  

Parte da população da cidade de Sumidouro é atendida por abastecimento de água oriunda 

de poços artesianos, gerenciada pela operadora regional de saneamento - CEDAE. 

Entretanto, quanto a ao tratamento de esgoto, apenas as residências mais novas possuem 

fossas sépticas adequadas. Há suspeita de defecação á céu aberta nas áreas de agricultura. 

Note-se que a Vigilância reporta índices expressivos de colimetria na água de 

abastecimento fora da rede da operadora, nos outros distritos do município de Sumidouro. 

Com relação às notificações de casos de esquistossomose, no último levantamento 

realizado em 2008, foram contabilizadas 69 áreas foco, com positividade de 100%. Em 

um estudo conduzido pela Fiocruz em 2015, foram notificados 21 casos em 3 áreas foco 

(Pamparrão, Soledade III e Bela Joana). Algumas áreas foco estão localizadas próximas 

ao município de Carmo, na localidade denominada Barra de São Francisco, onde vivem 

cerca de 1.000 pessoas e estima-se que a prevalência seja alta nesta localidade. Ainda 

segundo a Vigilância Sanitária, o acompanhamento epidemiológico das doenças 

infectocontagiosas no município está paralisado devido à falta de recursos administrativos 

e financeiros, o que tem dificultado o próprio processo de trabalho da vigilância. 

Embora o município seja importante fonte de alimentos para a capital do Estado, tem uma 

receita municipal limitada, a qual tem sido insuficiente para investir na infraestrutura de 

saneamento local. A população, por sua vez, tem parcos rendimentos, com reduzido poder 

de investimento em soluções alternativas de água e esgoto eficientes.  

A Figura 2 apresenta o fluxograma da contaminação da população nos sítios aonde a 

esquistossomose é endêmica. A contaminação ocorre quando o agricultor entra em 

contato com a água de lagos e rios nos quais ocorram a presença dos caramujos 

contaminados. O ciclo é mantido por meio de vetores como o caramujo e continuamente 

alimentado pela falta de saneamento básico no território. Para quebrar esse ciclo é 

necessário um conjunto de ações que passa por Educação Sanitária da população, 

construção de banheiros coletivos, instalação de fossas sépticas, tratamento médico doa 

população contaminada, controle e monitoramento epidemiológico e malacológico. 



 

 

 
 

Figura 2 – Fluxogramas de rotas de contaminação da esquistossomose em Sumidouro.  

 

 

 

5.2 – Contaminação da água de poços subterrâneos em São José do Vale do Rio Preto 

 

Foi reportado no final do ano passado contaminação da água em dois poços que 

abastecem a cidade principal do município. A suspensão do uso da água desses poços foi 

necessária, mas sofreu restrições pois as fontes de água subterrânea mais próximas têm 

nível de colimetria que não permite o seu uso para abastecimento de água, sem um 

tratamento adequado. Não há rede de coleta de esgoto e a maior parte dos domicílios 

somente possuem fossas simples. Está sendo avaliado a possibilidade de captação da água 

do Córrego Maravilha.  

O fluxograma da contaminação do abastecimento de água por poços subterrâneos 

utilizados pela população de SJVR Preto é apresentado na Figura 3. Trata-se de um fluxo 

simples e que pode ter como solução a garantia da estanqueidade dos poços de água 

subterrânea, que devem ser reformados conforme as normas construção e operação de 

poços vigentes no país. Da mesma forma, é essencial que as fossas sépticas, na ausência 

de rede coletora de esgotos, sejam construídas e operadas adequadamente, também de 

acordo com as normas técnicas e com a legislação local para o tratamento e disposição 

dos lodos das fossas.  
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Figura 3 – Fluxogramas de rotas de contaminação de poços subterrâneos. 

 

 

5.3 – Disposição final de resíduos sólidos 

 

Sem prejuízo dos riscos associados com a coleta e armazenamento e a ausência de outros 

tipos de tratamento de resíduos, como reciclagem e compostagem, foi identificada 

claramente um risco relevante nos municípios que enviam seus resíduos para aterros não 

sanitários. 

Uma pesquisa no setor de licenciamento de instalações de gestão de resíduos sólidos no 

INEA (2018) constatou que na região do Piabanha apenas Teresópolis, Sumidouro e 

Paraíba do Sul não enviam seus resíduos para aterros sanitários. A Figura 4 apresenta 

possíveis fluxos de contaminação gerados pela disposição final inadequada de resíduos. 

O aterro para o qual os resíduos sólidos de Teresópolis são enviados fica na beira de uma 

rodovia BR 116 (bairro Fischer) com grande tráfego. Em vistoria ao local, pode-se notar 

que o lixiviado desce à céu aberto no talude próximo à rodovia, sem drenos e/ou lagoa 

para captação e posterior tratamento.  
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Figura 4 – Fluxogramas de rotas de contaminação da disposição final de resíduos sólidos.  

 

À jusante do aterro, existem comunidades que não são abastecidas pelo sistema de 

captação e tratamento da CEDAE, operadora regional. Essas residências se utilizam de 

água captada por poços subterrâneos, potencialmente contamináveis pelo lixiviado do 

aterro. Também, não há cercas, sendo possível que crianças entrem no local.  

Pela legislação nacional os aterros controlados e lixões deveriam ter sido fechados, com 

o devido tratamento, mas por falta de recursos econômicos muitos municípios no Brasil 

e, especificamente na bacia desse estudo, ainda estão operacionais causando potenciais 

riscos para a população. Estima-se que a população afetada é de 1.000 pessoas, sendo que 

50 crianças potencialmente associadas com o risco físico no aterro. 

  



 

 

5.4 – Disposição final dos lamas fecais dos sistemas de fossas sépticas 

 

Não há muitas empresas de limpeza de fossa na região Serrana, considerando-se a 

quantidade de domicílios que não estão conectados à rede de esgotos. Pela quantidade de 

empresas, deduz-se que a população não realiza a limpeza com a frequência adequada. 

Ademais, há dúvidas sobre a correta disposição final dos lodos da limpeza das fossas.  A 

inadequada operação das fossas sépticas gera riscos para a população á montante através 

da contaminação de potenciais pontos de abastecimento de água por patógenos de 

veiculação hídrica. A norma ABNT NBR 8160:1999 especifica o projeto de instalações 

de esgoto sanitário em construções no Brasil. Há legislações municipais especificas 

quanto às penalidades de poluição nos corpos hídricos por efluentes não tratados. Em 

Teresópolis, só um pequeno condomínio tem um sistema de coleta e tratamento de esgoto. 

Portanto, a maior parte da população se utiliza de fossas. O destino da lama ainda não foi 

mapeado. Foram obtidas informações de que o lodo das fossas da região são enviados 

para o Aterro Sanitário de Nova Friburgo ou para o Rio de Janeiro. 

A norma ABNT NBR 7229 especifica os processos construtivos de tanques sépticos e 

deve ser seguida para garantir que o esgoto enviado para a fossa séptica reduza a 

possibilidade de contaminação do solo e água subterrânea. Na maioria dos casos de 

municípios com pouco recursos, as fossas representa a única opção (quando existente) de 

tratamento de esgoto disponível. Entretanto, apenas reduz, mas não elimina os riscos à 

saúde. Um dos riscos mais comum é referente a má execução das fossas no que diz 

respeito à estanqueidade do sistema. A percolação no solo de esgotos domésticos é 

responsável pela contaminação de mananciais subterrâneos de água que em alguns casos 

são utilizados como água de abastecimento. Com base no exposto, é recomendado que as 

questões de segurança relativas ao abastecimento de águas e ao esgotamento sanitário 

ocorra por redes incluindo os respectivos padrões de tratamento adequados.   

A Figura 5 apresenta em vermelho o fluxo de disposição inadequada de lodos fecais das 

fossas sépticas contaminando os corpos hídricos. Esses por sua vez, servem de fonte de 

abastecimento de água para a população à jusante que não está conectada à rede de 

abastecimento de água. Se o lodo for enviado para Estação de Tratamento de Esgoto ou 

Aterro Sanitário, os riscos dos processos estão associados com a falta de qualidade desse 

tratamentos, que devem ser detalhados e demandam monitoramento e controle contínuo. 

 



 

 

 

 

Figura 5 – Fluxogramas de rotas de contaminação da disposição inadequada de lodos de 

fossas sépticas.  

 

 

5.5 – Desequilíbrio financeiro do sistema de saneamento 

 

Em sua maior parte os riscos à saúde humana do setor de saneamento estão associados 

com a ausência de coleta e/ou de tecnologias de tratamento adequados para o esgoto. 

Entretanto, ocorre na região um risco associado a capacidade de pagamento dos serviços 

de água e saneamento pelo cidadão (modicidade). O titular dos serviços de saneamento 

básico é o município, ente federado, que possui baixa capacidade de arrecadação de 

receita própria, sendo bastante dependente das transferências intergovernamentais. 

Diante disso, o equilíbrio econômico-financeiro dos serviços está relacionado à 

capacidade do município implantar e manter os serviços públicos de saneamento básico, 

e está ligada diretamente ao pagamento dos serviços pelos usuários por meio de tarifa, 
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quando o município não tem recursos dedicados á expansão e operação dos sistemas de 

saneamento. 

A tarifa deve prever em sua composição, no mínimo, despesas e custos; resultado a 

distribuir (se for privada) e a investir para expansão e aprimoramento na qualidade da 

rede e do serviço. Essas regras devem ser claras e devem ser previstas na regulação do 

serviço, para que não haja a insegurança jurídica e regulatória no setor de saneamento 

básico. 

Uma regulação em conformidade, pode gerar a expansão da rede para atingir a 

universalização, uma tarifa módica com qualidade do serviço, atendendo ao marco 

regulatório. Em contraposição, uma ausência ou deficiência na regulação pode gerar 

dificuldade na acessibilidade da rede física, devido ao aumento da tarifa além da 

capacidade de pagamento dos usuários, o que pode ocasionar a incapacidade de 

investimento do prestador. Além disso, pode jogar o usuário para fora do sistema formal 

da rede de abastecimento de água e esgoto, o qual passará a usar soluções alternativas de 

captação de água, que não possuem monitoramento e controle de qualidade, gerando 

riscos à saúde dessa população mais vulnerável, conforme a Figura 6. 

A regulação deve exercer vários papéis, tendo como principal política a busca pela 

universalização. Essa busca deve passar pela eficiência dos recursos para expansão da 

rede de infraestrutura, qualidade do serviço e modicidade da tarifa. A crise fiscal que o 

país atravessa, é um risco, que pode impactar a universalização, os investimentos, a 

qualidade do serviço e a modicidade da tarifa. Esse fato faz com que a tarifa da prestação 

do serviço, tenha um papel preponderante no sucesso da universalização com qualidade.  

 

 



 

 

 

Figura 6 – Fluxogramas de rotas de contaminação dos riscos associados com o 

desequilíbrio econômico da operação dos sistemas de saneamento.  

 

Conclui-se que o equilíbrio econômico e financeiro do prestador, de forma regulada, é 

que poderá: 

 Estabelecer e monitorar a modicidade da Tarifa. 

 Expandir a rede, para atingir a meta da universalização do serviço. 

 Garantir a continuidade de um serviço com qualidade em todo o ciclo do 

saneamento básico; 

 Manter à saúde da população e preservar o ambiente do município para a atual e 

futuras gerações; 

 

 

6 – Matriz de risco para os casos relatados 

 

Nessa fase do PSS foi realizada uma avaliação semi-quantitativa dos riscos dos casos 

selecionados. Os resultados foram discutidos com alguns atores dos municípios 
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envolvidos, assim como as intervenções necessárias para mitigar os riscos. Após a 

identificação dos riscos, realizou-se a avaliação do risco, de acordo com uma escala de 

riscos baseada nos seguintes valores, aonde risco é o produto da probabilidade e da 

severidade (R = PxS): 

 

 

 

Quadro 1 – Escala de avaliação de riscos.  

 

 

O Quadro 2 apresenta o resumo dos riscos mais relevantes identificados e discutidos com 

os atores locais da Bacia do Rio Piabanha. 
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Quadro 2 – Tabela-resumo de avaliação de riscos para o PSS Piabanha. 

  



 

 

7 – Plano de melhoramento e encaminhamentos na bacia do Piabanha 

 

No dia 11 de Outubro de 2018 ocorreu um Seminário no Palácio Itaboraí em Petrópolis 

com a presença de técnicos e autoridades locais, no qual foram apresentados os resultados 

do projeto e preliminarmente validadas as análises realizadas e estimativas de riscos. Na 

ocasião o Secretário de Meio Ambiente de Petrópolis solicitou que o projeto seja 

estendido para um território menor do município, a ser definido no futuro. Nesse bairro o 

PSS deverá ser aplicado incluindo não só esgoto e resíduos sólidos, mas também, seus 

impactos no sistema de drenagem do município. Segundo o Secretário esse tema é uma 

das maiores preocupações da atual gestão de governo do município devido aos riscos e 

impactos com certa frequência que afetam o município. 

No dia 13 de Outubro de 2018 foi realizado um Seminário no Clube de Engenharia no 

Rio de Janeiro, para disseminação da metodologia para instituições atuantes no setor, com 

a presença de IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, FUNASA – 

Ministério da Saúde, Universidade Federal do Rio de Janeiro, ABES – Associação 

Brasileira de Engenharia Sanitária, Ministério das Cidades e outros atores. O IBGE tem 

interesse em acompanhar o prosseguimento do projeto no sentido que está no momento 

implementando uma estrutura para acompanhamento dos ODS no Brasil, e há a 

necessidade de entender em profundidade as incorreções e erros que possam estar 

associados com os valores hoje fornecidos pelos SNIS – Sistema Nacional de 

Informações sobre o Saneamento. 

 

8 – Recomendações para a aplicação do PSS em bacias hidrográficas 

 

Nesse projeto a metodologia do Plano de Segurança de saneamento foi aplicada de 

maneira inovadora em uma bacia hidrográfica. A bacia em questão é composto por 10 

municípios com diferentes capacidade econômica e, consequentemente, níveis diferentes 

de evolução do sistema de saneamento. No Brasil a gestão das águas superficiais e 

subterrâneas é realizada na unidade de bacias hidrográficas e no modelo de gestão por 

Comitês de Bacias. Entretanto, o setor de saneamento deve ser gerido a partir dos 

municípios que são legalmente responsáveis, podendo conceder a operação dos diferentes 

serviços de saneamento para empresas operadoras. 



 

 

A conciliação dos interesses e dos impactos dos diferentes entes de uma bacia não é uma 

tarefa simples, pois os efluentes de um município usualmente prejudicam a possiblidade 

de abastecimento do próximo município à jusante. A atuação das entidades gestoras do 

setor de saneamento em extensas áreas como uma bacia hidrográfica pode ser facilitada 

com uma ferramenta como o Plano de Segurança de Saneamento. Com essa ferramenta é 

possível identificar os principais pontos de geração de riscos à saúde da população, 

destacando a relevância desses riscos o que permite que alternativas de soluções possam 

ser negociadas entre os diferentes geradores e afetados.  

O Comitê de Bacia se apresenta como um importante ator político de identificação, 

valoração dos riscos e intermediação na tomada de decisão para intervenções mais 

adequadas, tendo–se em vista o grau do risco, a vulnerabilidade dos grupos de pessoas 

afetados. Também, deve-se ressaltar que os municípios no Brasil trocam, através de 

eleições, seus mandatários de quatro em quatro anos, o que pode gerar interrupções ou 

negação dos projetos de intervenção. Nesse sentido o Comitê pode ajudar a construir uma 

melhor estabilização das ações dos municípios, através da independência da estrutura 

política-administrativa dos municípios da bacia. 
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