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PODER EXECUTIVO

ATOS DO PREFEITO MUNICIPAL

LEIS
Estado do Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

LEI N° 2950 DE 06 DE MAIO DE 2019.

Altera a Lei n° 1.664, de 28 de novembro 
de 2002 (Código Tributário do Município 
de Duque de Caxias).

A CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o A Lei n° 1.664, de 28 de novembro de 2002 (Código 
Tributário do Município de Duque de Caxias), passa a vigorar com as seguintes 
alterações:

“Art. 34. Suspendem a exigibilidade do crédito 
tributário:

III -  as reclamações e os recursos, nos termos da 
legislação em vigor, pertinentes ao processo 
administrativo, desde que tempestivos; e

“Art. 39

IX -  a decisão administrativa irreformável, assim 
entendida a definitiva na esfera administrativa, 
conforme disposto na legislação tributária municipal, 
que não possa mais ser objeto de ação anulatória;

VÃ "

í“Art. 42. Compõem o Sistema Tributário do Município:

I -  Impostos:

a) sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 
(IPTU);

b) sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis 
(ITBI), a qualquer título por ato oneroso;

c) sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS); e

d) revogado;

II -  taxas decorrentes do efetivo exercício do poder de 
polícia:

a) de licença para localização;

b) de veiculação de publicidade;

c) de uso de área pública;

d) de obras em áreas particulares;

e) de fiscalização de transportes de passageiros;

f) de fiscalização de cemitérios;

g) de licença ambiental;

h) de inspeção sanitária;

i) de licenciamento e fiscalização de obras efetuadas 
em logradouros públicos;

j) de recomposição ambiental;

III -  taxas de utilização efetiva ou potencial de serviço 
público:

a) de Taxa de Expediente;
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b) de remoção e depósito de bens móveis;

c) de coleta domiciliar de lixo; e

d) sobre a utilização de bens e serviços públicos;

IV -  contribuição de melhoria, decorrente de obra 
pública; e

V -  Contribuição de Iluminação Pública.”

“Art. 56. O Imposto é anual e constitui ônus real, 
acompanhando o imóvel nos casos de transferência de 
propriedade ou de direitos reais a ele relativos.”

“Art 61...................................................................................

§3°

Tipo de Construção Fator Predial

Adobe ou Estuque 0,70

Madeira 0,80

Mista 0,85

Alvenaria isolada 1,00

Alvenaria geminada de 1 (um) lado 0,95

Alvenaria geminada de 2 (dois) lados 0,90Estado do Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

Alvenaria isolada com 2 (dois) ou 
mais pavimentos 1,10

Prédio com elevador 1,20

Prédio sem elevador 0,95

Telheiro 0,70

Galpão - estrutura metálica ou 
concreto

1,80

Galpão - estrutura de madeira 0,95

Tanques de armazenamento de 
produtos petroquímicos e similares

1,40

Torres de antenas, Estações Rádio 
Base (ERBs) ou de transmissão de 
energia

2,50

Oleodutos, gasodutos e similares 1,30

Usinas de transformação/reciclagem 1,50

Não informado 1,00

“Art. 64. O lançamento será feito em nome do 
proprietário, titular do domínio útil ou possuidor do
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imóvel a qualquer título, a juízo da autoridade 
lançadora.

§1° Também será feito o lançamento:

I -  no caso de condomínio pro indiviso, em nome de 
todos, alguns ou de um só dos condôminos, pelo valor 
total do Imposto, a critério da administração tributária;

II -  no caso de condomínio pro diviso, em nome de 
cada condômino, na proporção de sua parte; e

III -  não sendo reconhecido o proprietário, em nome de 
quem esteja no uso e gozo do imóvel a qualquer título.

§2° O lançamento que incida sobre imóvel pertencente 
às massas falidas ou sociedade em liquidação deverá 
considerá-las como sujeito passivo da obrigação 
tributária, mas os avisos ou as notificações serão 
enviadas aos seus representantes legais, anotando-se 
os nomes e os endereços nos registros.

§3° O lançamento tomará em consideração a situação 
fática do bem imóvel, não sendo considerada a 
descrição contida no respectivo título de propriedade, 
quando estiver ela em desacordo com a realidade 
encontrada pelo órgão tributário.

§4° O lançamento considera-se regularmente notificado 
ao sujeito passivo desde que tenha sido dada ciência 
ao público da emissão das respectivas guias.

§5° O lançamento realizado em nome do proprietário, 
titular do domínio útil ou possuidor do imóvel a 
qualquer título não afasta a solidariedade dos demais 
pela extinção do crédito gerado.”

“Art. 85. O Imposto incidirá sobre as seguintes 
situações que envolvam bens imóveis ou direitos a 
eles relativos que serão consideradas, conforme a lei 
civil, como fato gerador:

Estado do Rio de Janeiro
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I -  compra e venda, pura ou condicional, retrovenda e a 
transmissão, a qualquer título, de direitos reais e atos 
equivalentes;

II -  dação de pagamento;

III -  permuta;

IV -  enfiteuse ou subenfiteuse;

V -  usufruto, uso e habitação;

VI -  tornas ou reposições que ocorram nas divisões ou 
agrupamentos de imóveis;

VII -  transferência de bem ou direito ao patrimônio de 
pessoa jurídica, para pagamento de capital na parte do 
valor do imóvel não utilizado na realização do capital;

VIII -  transferência de bem ou direito do patrimônio de 
pessoa jurídica para o de qualquer um de seus sócios, 
acionistas ou respectivos sucessores, desde que não 
seja ao mesmo alienante;

IX -  transferência de direito sobre construção em 
terreno alheio, ainda que feita ao proprietário solo;

X -  cessão de direito à herança ou legado;

XI -  cessão de direitos à usucapião;

XII -  qualquer ato judicial ou extrajudicial inter vivos 
não especificado neste artigo que importe ou se 
resolva em transmissão, a título oneroso, de bens 
imóveis por natureza ou acessão física, ou de direitos 
reais sobre imóveis, exceto os de garantia;

XIII -  arrematação ou adjudicação em leilão, hasta 
pública ou praça, bem como as respectivas cessões de 
direitos;
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XIV -  as rendas expressamente constituídas sobre 
imóvel;

XV -  acessão física, quando houver pagamento de 
indenização;

XVI -  incorporação de imóvel ou de direitos reais sobre 
imóveis ao patrimônio de pessoa jurídica, em 
realização de capital, na parte do valor do imóvel não 
utilizada na realização do capital;

XVII -  cessão do direito de superfície;

XVIII -  mandato em causa própria ou com poderes 
equivalentes para transmissão de bem imóvel ou de 
direito a ele relativo e seu substabelecimento;

XIX -  cessão de direitos sobre permuta de bens 
imóveis;

XX -  cessão de direitos sobre opção de vendas, desde 
que o optante tenha direitos à diferença de preço e não 
somente à comissão;

XXI -  promessa de compra e venda, cessão de 
promessa de compra e venda ou transferência de 
promessa de cessão, relativa a imóveis, quando se 
tenha atribuído ao promitente comprador ou ao 
promitente cessionário o direito de indicar terceiro para 
receber escritura decorrente de promessa;

XXII -  cessão de direitos a qualquer ato judicial ou 
extrajudicial inter vivos não especificado neste artigo 
que importe ou se resolva em transmissão, a título 
oneroso, de bens imóveis por natureza ou acessão 
física, ou de direitos reais sobre imóveis, exceto os de 
garantia; e

XXIII -  instituição de fideicomisso.
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Parágrafo único. O fato gerador ocorrerá no território 
do Município de Duque de Caxias se ali estiver situado 
o imóvel transmitido ou sobre o qual versarem os 
direitos cedidos, ainda que a escritura tenha sido 
lavrada em outro Município ou país.”

“Art. 104................................................................................

§4° O contribuinte que exercer mais de uma das 
atividades relacionadas na lista de serviços anexa 
ficará sujeito à incidência do Imposto sobre cada uma 
delas, inclusive quando se tratar de profissional 
autônomo, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as 
denominações de sede, filial, agência, posto de 
atendimento, sucursal, escritório de representação ou 
contato ou quaisquer outras que venham a ser 
utilizadas.

“Art. 105. O Imposto é de competência do Município de 
Duque de Caxias:

I -  quando o serviço for prestado por meio de 
estabelecimento situado em seu território ou, na falta 
de estabelecimento, houver domicílio do prestador em 
seu território;

II -  quando estiver nele estabelecido ou, caso não 
estabelecido, nele domiciliado o tomador ou o 
intermediário do serviço proveniente do exterior do 
País ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do
País;

III -  quando ocorrer prestação dos serviços a que se 
refere o subitem 3.3 da lista do §5° do art. 104 desta 
Lei, relativamente à extensão localizada em seu 
território, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e

8
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condutos de qualquer natureza, objetos de locação, 
sublocação, arrendamento, direito de passagem ou 
permissão de uso, compartilhado ou não;

IV -  quando ocorrer prestação dos serviços a que se 
refere o subitem 22.1 da lista do §5° do art. 104 desta 
Lei, relativamente à extensão de rodovia ou ponte 
localizada em seu território;

V -  quando os serviços forem executados em águas 
marítimas por prestador estabelecido em seu território, 
exceto na hipótese prevista na alínea “r” do inciso VII 
deste artigo;

VI -  quando, em seu território, for localizado o 
estabelecimento do tomador, ou, na falta de 
estabelecimento, o domicílio do tomador, dos 
seguintes serviços do § 5o do art. 104 desta Lei:

a) cessão de mão de obra (subitem 17.5);

b) planos de saúde (subitens 4.22 e 4.23);

c) planos de atendimento e assistência médico- 
veterinária (subitens 5.9);

d) administradora de cartão de crédito e débito e 
demais descritos no subitem 15.1;

e) agenciamento, corretagem ou intermediação de 
contratos de arrendamento mercantil (leasing), franquia 
(franchising) e de faturização (factoring) descritos no 
subitem 10.4; e

f) arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, 
inclusive cessão de direitos e obrigações, substituição 
de garantia, alteração, cancelamento e registro de 
contrato, e demais serviços relacionados ao 
arrendamento mercantil (leasing) descritos no subitem 
15.19;
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VII -  quando em seu território ocorrerem as seguintes 
hipóteses de incidência do Imposto, conforme 
descritos no §5° do art. 104 desta Lei, ainda que os 
prestadores não estejam nele estabelecidos nem 
domiciliados nele:

a) instalação de andaimes, palcos, coberturas e outras 
estruturas, no caso dos serviços descritos no subitem 
3-4;

b) execução da obra, no caso dos serviços descritos 
nos subitens 7.2 e 7.17;

c) demolição, no caso dos serviços descritos no 
subitem 7.4;

d) edificações em geral, estradas, pontes, portos e 
congêneres, no caso dos serviços descritos no 
subitem 7.5;

e) execução de varrição, coleta, remoção, incineração, 
tratamento, reciclagem, separação e destinação final de 
lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, no caso dos 
serviços descritos no subitem 7.9;

f) execução de limpeza, manutenção e conservação de 
vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, 
piscinas, parques, jardins e congêneres, no caso dos 
serviços descritos no subitem 7.10;

g) execução de decoração e jardinagem, de corte e 
poda de árvores, no caso dos serviços descritos no 
subitem 7.11;

h) controle e tratamento do efluente de qualquer 
natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos, 
no caso dos serviços descritos no subitem 7.12;

i) florestamento, reflorestamento, semeadura, 
adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, 
corte, descascamento de árvores, silvicultura,

IO
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exploração florestal e serviços congêneres 
indissociáveis da formação, manutenção e colheita de 
florestas para quaisquer fins e por quaisquer meios no 
caso dos serviços descritos no subitem 7.16;

j) execução dos serviços de escoramento, contenção 
de encostas e congêneres, no caso dos serviços 
descritos no subitem 7.17;

k) limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos 
no subitem 7.18;

l) localização do bem objeto de guarda ou 
estacionamento, no caso dos serviços descritos no 
subitem 11.1;

m) localização dos bens, dos semoventes ou do 
domicílio das pessoas em relação às quais forem 
prestados serviços descritos no subitem 11.2;

n) localização do bem objeto de armazenamento, 
depósito, carga, descarga, arrumação e guarda, no 
caso dos serviços descritos no subitem 11.4;

o) execução dos serviços de diversão, lazer, 
entretenimento e congêneres, no caso dos serviços 
descritos nos subitens do item 12, exceto o subitem 
12.13;

p) execução de transporte, no caso dos serviços 
descritos no item 16;

q) localização da feira, exposição, congresso ou 
congênere a que se referir o planejamento, organização 
e administração, no caso dos serviços descritos no 
subitem 17.10; e

r) execução dos serviços portuários, aeroportuários, 
ferroviários, de terminais rodoviários, ferroviários e 
metroviários descritos no item 20.
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§1° A incidência do imposto independe:

I -  da existência de estabelecimento fixo;

II -  do cumprimento de quaisquer exigências legais, 
regulamentares ou administrativas, relativas à 
atividade ou às entidades envolvidas na prestação, 
sem prejuízo das cominações cabíveis;

III -  do resultado financeiro obtido ou do pagamento do 
serviço prestado;

IV -  da destinação dos serviços, inclusive quando se 
tratar de prestação de serviços para o Município, suas 
autarquias, fundações ou empresas públicas; e

V -  da denominação dada ao serviço.

§2° O imposto incide ainda sobre os serviços 
prestados mediante a utilização de bens e serviços 
públicos explorados economicamente mediante 
autorização, permissão ou concessão, com o 
pagamento de tarifa, preço, emolumentos ou pedágio 
pelo usuário final do serviço.”

“Art. 106. Considera-se estabelecimento prestador o 
local onde o contribuinte desenvolva a atividade de 
prestar serviços, de modo permanente, temporário ou 
esporádico, e que configure unidade econômica ou 
profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as 
denominações que venham a ser utilizadas.

§1° Configura-se unidade econômica ou profissional a 
reunião de recursos para a prestação de serviços de 
forma habitual, ainda que:

I -  voltada para um único tomador e por prazo certo; e

II -  executada em estabelecimento de terceiros.
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§2° Cada estabelecimento de contribuinte é 
considerado autônomo para o efeito exclusivo de 
escrituração fiscal obrigatória e a empresa pelo 
imposto, bem como por acréscimos e multas referentes 
a qualquer deles.

§3° São também considerados estabelecimentos 
prestadores:

I -  os locais onde forem executadas atividades de 
prestação de serviços de natureza itinerante ou 
eventual;

II -  os canteiros de construção, instalação ou 
montagem de estruturas, máquinas e equipamentos;

III -  as oficinas de reparo cuja duração exceda 15 
(quinze) dias;

IV -  as minas, pedreiras ou quaisquer locais de 
extração de recursos naturais; e

V -  os escritórios em que haja a presença habitual de 
agentes com autoridade para concluir contratos em 
nome da empresa que representam.

§4° Sem prejuízo do disposto nos parágrafos deste 
artigo, indica a existência de estabelecimento 
prestador a conjugação, parcial ou total, dos seguintes 
elementos:

I -  execução de serviços, previamente acordados por 
meio de orçamentos, ordens de serviços ou contrato, 
dentro dos limites geográficos do Município a um 
mesmo tomador;

II -  existência de área, cedida ou locada pelo tomador 
dos serviços, nos limites geográficos do Município, no 
qual o prestador de serviços mantenha pessoal, 
materiais e/ou equipamentos necessários à execução 
dos serviços;

Estado do Rio de Janeiro
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III -  manutenção de pessoal, material, máquinas, 
instrumentos e equipamentos, próprios ou de terceiros, 
necessários à realização dos serviços, inclusive 
quando alocados no estabelecimento do tomador ou 
contratante;

IV -  utilização de mão de obra diretamente subordinada 
ao prestador dos serviços;

V -  presença de estrutura organizacional ou 
administrativa;

VI -  inscrição nos órgãos previdenciários;

VII -  indicação como domicílio fiscal para efeito 
comercial ou de outros tributos;

VIII -  permanência ou ânimo de permanecer no local 
para a exploração econômica de atividade de prestação 
de serviços, exteriorizada por meio de:

a) indicação do endereço da empresa em impressos, 
formulários ou correspondência;

b) locação de imóvel em nome da empresa;

c) propaganda ou publicidade da empresa; e

d) comprovação de fornecimento de energia elétrica, 
água, esgoto, serviços de telecomunicações e 
assemelhados, por meio de fatura em nome do 
prestador ou seu representante.”

“Art. 107. O titular do estabelecimento é solidariamente 
responsável pelo pagamento do Imposto relativo à 
exploração de máquinas e aparelhos instalados em 
suas dependências, ainda que pertencentes a terceiros 
não estabelecidos neste Município.”
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“Art. 124. São responsáveis pela retenção e 
recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISS) relativos aos serviços prestados por 
profissional autônomo ou sociedade civil 
uniprofissional não inscritos no Município, e por 
empresa, inscrita ou não, no cadastro fiscal do 
Município, os seguintes tomadores:

I -  os órgãos da Administração Direta da União, do 
Estado e do Município e as respectivas Autarquias, 
Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista 
sob seus controles, bem como as Fundações 
instituídas pelo Poder Público, estabelecidas ou 
sediadas no Município;

II -  os estabelecimentos bancários e demais entidades 
financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central, 
em relação a todos os serviços que contratarem, a 
qualquer título, inclusive os de cobrança de qualquer 
natureza;

III -  as empresas de rádio, televisão e jornal;

IV -  as incorporadoras, construtoras, empreiteiras e 
administradoras de obras de construção civil ou 
quaisquer outras incluídas nos subitens do grupo 7 do 
§5° do art. 104 desta Lei, quanto a todos e quaisquer 
serviços relacionados à obra e à sua comercialização, 
inclusive de serviços subcontratados, ainda que o 
pagamento seja feito diretamente pelo dono da obra ou 
contratante;

V -  os locadores de máquinas, aparelhos e 
equipamentos, pelo imposto devido pelos locatários 
estabelecidos ou não no Município;

VI -  as concessionárias de serviços públicos, inclusive 
as de exploração de rodovia mediante cobrança de 
pedágio, em relação aos serviços por elas contratados,

Estado do Rio de Janeiro
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especialmente os de cobrança, manutenção e 
construção civil;

VII -  as administradoras de imóveis, os condomínios, 
depósitos e armazéns gerais;

VIII -  as administradoras de planos de saúde, qualquer 
que seja a sua forma de organização jurídica, bem 
como os hospitais, clínicas, casas de saúde, 
laboratórios e congêneres;

IX -  as empresas atacadistas, supermercados e 
shopping centers;

X -  as indústrias em geral;

XI -  as empresas de construção e reparo naval ou 
aeronáutico;

XII -  os estabelecimentos de ensino de qualquer grau 
ou natureza, públicos ou privados;

XIII -  os estabelecimentos de hospedagem em geral;

XIV -  o contratante ou intermediário de serviço 
proveniente do exterior do País ou cuja prestação do 
serviço nele se tenha iniciado;

XV -  as organizações sociais de qualquer natureza, 
instituídas sob a forma de associação, fundação, 
instituto ou cooperativa, dentre elas as Organizações 
não Governamentais (ONGs) e as Organizações da 
Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs);

XVI -  todo aquele que contratar serviços de reforma ou 
de construção civil;

XVII -  todo tomador que realizar o pagamento do 
serviço sem a correspondente nota fiscal dos serviços 
prestados; e
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XVIII -  todo tomador que contratar serviços prestados 
por autônomo ou empresa que não forem inscritos no 
Município como contribuintes do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza (ISS).

§1° Sem prejuízo das disposições deste artigo e 
obedecidas as instruções específicas emanadas da 
Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, será 
obrigatória a retenção do Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISS) devido pela microempresa ou 
empresa de pequeno porte optante pelo Regime do 
Simples Nacional, a qual far-se-á com base na alíquota 
ou percentual constante da Lei Complementar Nacional 
n° 123, de 14 de dezembro de 2006, independentemente 
do disposto no §6° do art. 18, observado:

I -  para determinação da alíquota aplicável, a 
comprovação formal da receita bruta pelo prestador do 
serviço; e

II -  não sendo possível a determinação da alíquota, na 
forma do inciso I deste artigo, a retenção do Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) será 
processada com base na alíquota máxima de 5% (cinco 
por cento).

§2° O tomador de serviços, quando realizar a retenção 
do ISS, fornecerá ao prestador de serviço o documento 
que a comprove e ficará obrigado a efetuar o 
recolhimento dos valores retidos até o 10° (décimo) dia 
do mês subsequente à prestação do serviço.

§3° O documento de retenção na fonte, a que se refere 
o §2° deste artigo, será regulamentado por ato do 
Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento.

§4° Os contribuintes do ISS registrarão, no livro 
eletrônico de registro de notas fiscais de serviços, as 
notas fiscais emitidas por prestadores de fora do
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Município não emitidas por meio do Sistema da Nota 
Caxiense.

§5° O tomador do serviço nos casos dos incisos do 
caput deste artigo assume a qualidade de contribuinte 
substituto, tornando-se sujeito passivo das respectivas 
obrigações tributárias, a ele cabendo, à falta de 
retenção e de recolhimento do Imposto, a 
responsabilidade pelo pagamento do principal devido e 
das penalidades pecuniárias previstas na legislação.

§6° A pessoa física contratante dos serviços de 
reforma ou de construção civil de imóvel unifamiliar de 
sua propriedade fica excluída da responsabilidade de 
que trata o inciso XVI.”

“Art. 125. O repasse ao Município do imposto retido 
será efetuado até o 10° (décimo) dia do mês 
subsequente à prestação do serviço, exclusivamente 
por meio do Documento de Arrecadação Municipal 
(DAM), emitido pelo sítio da Nota Fiscal de Serviços 
Eletrônica (NFS-e), sob pena de não ser considerado 
como documento válido para a quitação da respectiva 
obrigação.”

“Art. 135................................................................................

§1° Fica também obrigado à inscrição aquele que, 
embora não estabelecido no Município, exerça no 
território deste, atividade sujeita ao Imposto, ainda que 
transitoriamente ou com prazo determinado.

“Art. 137. O descumprimento das obrigações 
acessórias sujeitará o infrator às seguintes sanções, 
sem prejuízo da exigência do Imposto:
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“Art. 138. O recolhimento espontâneo do Imposto, 
após o prazo previsto no caput, antes de qualquer 
procedimento fiscal, será acrescido de multa de 20% 
(vinte por cento) sobre o débito, acrescido de juros 
simples de 1% (um por cento) ao mês e correção 
monetária pela UFIR-RJ.”

“Art. 154................................................................................

§2° A taxa de licença para estabelecimento poderá 
constituir um fundo para aplicação exclusiva na 
modernização, capacitação e manutenção da estrutura 
fazendária, conforme lei específica de iniciativa do 
Poder Executivo.”

“Art.158.................................................................................

I -  pelo funcionamento sem alvará:

a) multa diária de 20 (vinte) vezes o Valor de 
Referência, para as empresas enquadradas na Lei 
Complementar Nacional n° 123, de 2006;

b) multa diária de 60 (sessenta) vezes o Valor de 
Referência, para as demais empresas; e

c) multa de 100% (cem por cento) do valor da taxa, pela 
falta de pagamento da Taxa de Alvará; e

II -  interdição, sem prejuízo da aplicação das penas de
caráter pecuniário, nos casos em que o
estabelecimento esteja funcionando:

a) sem alvará;

b) em desacordo com as características do alvará 
concedido; ouEstado do Rio de Janeiro
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c) em desacordo com as disposições legais pertinentes 
à concessão do alvará;

“Art. 213. A taxa será anual, de acordo com a seguinte 
tabela:

FAIXA DE ÁREAS I II

a) até 50m2 ou fração 60 30

b) maior que 50m2 até 100m2 120 60

c) maior que 100m2 até 150m2 180 90

d) maior que 150m2 até 200m2 240 120

e) maior que 200m2 até 300m2 300 150

f) maior que 300m2 até 350m2 360 180

g) maior que 350m2 até 400m2 420 210

h) maior que 400m2 até 500m2 500 250

i) maior que 500m2 até 600m2 530 265

j) maior que 600m2 até 1000m2 600 300

20
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k) maior que 1000m2 até 1500m2 650 325

I) acima de 1500m2 750 375

“Art. 263. Ao contribuinte ou responsável é assegurado 
o direito de efetuar consulta sobre interpretação e 
aplicação de legislação tributária, desde que feita antes 
de ação fiscal e em obediência às normas 
estabelecidas na legislação tributária municipal.”

“Art. 275. Fica estabelecido o Valor de Referência (VR) 
como medida de valor e parâmetro de atualização de 
tributos e de valores expressos em VR na legislação 
municipal, assim como os relativos às multas e 
penalidades de qualquer natureza.

§1° A atualização monetária do Valor de Referência, 
para o exercício financeiro seguinte, será realizada por 
ato do Poder Executivo até 30 de novembro de cada 
exercício, utilizando-se o índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) da Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e sua 
periodicidade, ou outro que o vier a substituir.

§2° O período utilizado para o cálculo da atualização a 
que se refere o §1° deste artigo corresponde a 1o de 
novembro do exercício imediatamente anterior até 31 
de outubro do exercício corrente.”

“Art. 292................................................................................

III -  o contribuinte não tiver condições de emitir 
documentos fiscais ou deixar, sistematicamente, de 
cumprir as obrigações acessórias previstas na 
legislação vigente;

“Art. 295. Para os efeitos do disposto no §1° do art. 286 
deste Código, os contribuintes submetidos ao regime
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de estimativa ficarão dispensados do uso de livros 
fiscais e da emissão da nota fiscal referidos no art. 127 
deste Código e os valores pagos serão considerados 
homologados.”

“Art. 308. O Poder Executivo poderá permitir, 
excepcionalmente, o pagamento parcelado de créditos 
vencidos ou a vencer, tendo em vista a situação 
econômico-financeira do sujeito passivo e o interesse 
administrativo tributário.”

“Art. 348. A fiscalização dos tributos municipais 
compete à Secretaria Municipal de Fazenda e 
Planejamento e será exercida sobre as pessoas físicas 
e jurídicas, contribuintes ou não, que estiverem 
sujeitas ao cumprimento das obrigações tributárias, 
bem como em relação às que gozarem de imunidade ou 
isenção.

§1° Para obter elementos que permitam determinar com 
precisão a natureza e o montante dos créditos 
tributários, efetuar a homologação, os lançamentos e 
verificar a exatidão das declarações, pagamentos e 
requerimentos apresentados, em relação aos sujeitos 
passivos, as autoridades tributárias poderão:

I -  exigir, a qualquer tempo, a exibição dos livros de 
escrituração tributária e contábil e dos documentos 
que embasaram os lançamentos contábeis respectivos;

II -  notificar o contribuinte ou responsável para:

a) prestar informações escritas ou verbais sobre atos 
ou fatos que caracterizem, ou possam caracterizar, 
obrigação tributária; e

b) comparecer à Secretaria Municipal de Fazenda e 
Planejamento e prestar informações ou 
esclarecimentos, envolvendo aspectos relacionados à 
obrigação tributária de sua responsabilidade, bem 
como de terceiros envolvidos no fato gerador;

III -  fazer inspeções, vistorias, levantamentos e 
avaliações:
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a) nos locais e estabelecimentos onde se exerçam 
atividades passíveis de tributação; e

b) nos bens, móveis ou imóveis, que constituam 
matéria tributável; e

IV -  apreender coisas móveis, inclusive mercadorias, 
livros e documentos fiscais, nas condições e formas 
definidas na legislação tributária.

§2° Quando vítimas de embaraço ou desacato no 
exercício de suas funções, ou quando seja necessária 
efetivação de medidas de precaução na defesa dos 
interesses do Fisco, ainda que não configure fato 
definido como crime, os agentes fiscalizadores, 
diretamente ou por intermédio das repartições a que 
pertencerem, poderão requerer auxílio das autoridades 
policiais.

§3° Em nenhuma hipótese a Secretaria Municipal de 
Fazenda e Planejamento poderá suspender o curso da 
ação fiscal, exceto se no exercício da fiscalização 
forem comprovados indícios de infração ou infração à 
legislação tributária.

§4° É vedado à autoridade de qualquer hierarquia 
paralisar, impedir, obstruir ou inibir a ação fiscal, 
exercida pelos Fiscais ou Auditores Fiscais do 
Município no exercício de sua competência e de suas 
atribuições.

§5° O descumprimento do disposto no §4° deste artigo 
constitui delito funcional de natureza grave.

§6° São insubsistentes os atos normativos de 
autoridades administrativas que contrariem as 
disposições deste artigo.”

“Art. 366. O infrator será intimado da lavratura do Auto 
por quaisquer das formas previstas na legislação 
tributária do Município.”

“Art. 367................................................................................Estado do Rio de Janeiro
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Parágrafo único. As intimações subsequentes à inicial 
serão feitas por quaisquer das formas previstas na 
legislação tributária municipal, sendo certificadas no 
processo, observado o disposto nos arts. 351 a 353 
deste Código.”

“Art. 402. O Valor de Referência, mencionado neste 
Código, fica definido em R$ 1,00 para o exercício de 
2003.”

Art. 2o A Lei n° 1.664, de 28 de novembro de 2002 (Código Tributário 
do Município de Duque de Caxias), passa a vigorar acrescida dos seguintes 
dispositivos:

“Art. 32

§1° A atividade administrativa do lançamento é 
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade 
funcional.

§2° Em qualquer caso, considera-se notificado o 
contribuinte mediante o simples recebimento de guia 
ou carnê de pagamento do tributo.

§3° O não recebimento da guia de pagamento ou do 
carnê de cobrança independentemente do motivo, não 
exonera o contribuinte da obrigação tributária, cujos 
prazos de vencimento mantêm-se inalterados.

§4° O crédito tributário não pode ter o seu nascimento 
obstado, nem os seus elementos modificados, por 
autoridade de qualquer nível nem por disposição que 
não esteja expressa em lei.

§5° O lançamento do tributo independe:

I -  da validade jurídica dos atos efetivamente 
praticadas por contribuintes, responsáveis ou 
terceiros, bem como da natureza de seu objeto ou dos 
seus efeitos; e

II -  dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.”

24



8
BOLETIM nº 6688

  Segunda-feira
06 de Maio de 2019

Boletim Oficial
do MunicípioEstado do Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

“Art. 32-A. O lançamento regularmente notificado ao 
sujeito passivo somente pode ser alterado em virtude
de:

I -  impugnação do sujeito passivo;

II -  recurso de ofício; e

III -  iniciativa de ofício da autoridade administrativa 
tributária.

Parágrafo único. Em qualquer caso, os fatos ou 
circunstâncias que sirvam de justificativa para a 
alteração dos créditos tributários devem ser 
consignados em processo administrativo tributário 
próprio”.

“Art.34...................................................................................

; e

V -  o parcelamento.”

“Art. 44..................................................................................

Parágrafo único. Considera-se ocorrido o fato gerador 
no 1o (primeiro) dia do exercício a que corresponder o 
Imposto.”

“Art. 49..................................................................................

Parágrafo único. O Imposto sobre a Propriedade 
Predial incide mesmo que a edificação seja de natureza 
temporária ou provisória, que possa ser removida sem 
destruição, alteração ou modificação.”

“Art. 51-A. A incidência do Imposto independe:

I -  da legitimidade dos títulos de aquisição da 
propriedade, do domínio útil ou da posse do bem 
imóvel;

II -  do resultado financeiro da exploração econômica 
do bem imóvel; e
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III -  do cumprimento de quaisquer exigências legais, 
regulamentares ou administrativas, correndo sem 
prejuízo das penalidades cabíveis.”

“Art. 73..................................................................................

§5° A autoridade municipal competente poderá solicitar 
quaisquer documentos necessários para a devida 
instrução, retificação ou alteração no cadastro 
imobiliário.

§6° A inscrição, alteração ou retificação de ofício não 
eximem o infrator das multas que couberem.”

“Art. 89-A. Os cartórios de registro de imóveis devem 
fornecer mensalmente, até o 5o (quinto) dia útil do mês 
subsequente à ocorrência, a relação de todas as 
transmissões onerosas de direitos reais registradas no 
mês anterior.

Parágrafo único. O Secretário Municipal de Fazenda e 
Planejamento estabelecerá normas para o
cumprimento da obrigação a que se refere este artigo.”

“Art. 117-A. O Imposto deverá ser recolhido até o 10° 
(décimo) dia do mês subsequente à prestação do 
serviço, exclusivamente por meio do Documento de 
Arrecadação Municipal (DAM) emitido pelo sítio da 
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e).”

“Art. 135................................................................................

§5° A obrigação prevista neste artigo atinge também o 
condomínio edilício, ainda que não seja prestador de 
serviço.”

“Art. 137................................................................................

§3° O contribuinte que não for localizado no endereço 
constante do alvará ou não atender à intimação,
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quando apurado por procedimento fiscal, terá seu 
cadastro suspenso, incluindo a emissão de nota fiscal, 
até que a situação seja regularizada, sem prejuízo das 
sanções pecuniárias cabíveis.”

“Art. 338...............................................................................

V -  em caso de não atendimento, recusa ou resistência 
ao atendimento de intimação fiscal no prazo fixado:

a) multa: 1000 (mil) vezes o Valor de Referência pelo 
não atendimento à primeira intimação; e

b) multa: 2000 (duas mil) vezes o Valor de Referência 
pelo não atendimento à segunda intimação e cada uma 
das intimações posteriores.”

Art. 3o Revogam-se os seguintes dispositivos da Lei n° 1.664, de 28 
de novembro de 2002 (Código Tributário do Município de Duque de Caxias):

I -  parágrafo único do art. 263; e

II -  incisos I, II, III e IV do art. 366;

Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5o Revogam - se as disposições em contrário, em especial o art. 
13 da Lei n° 1.766, de 29 de dezembro de 2003.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, em 06
de maio de 2019.

WASH DN REIS DE OLIVEIRADN REI
Prefeito Municipal
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L E I  N° 2951 DE 06 DE MAIO DE 2019.

Dispõe sobre o Conselho Municipal de 
Políticas de Turismo (CMPT) e o Fundo 
Municipal de Turismo (FUMTUR) e dá outras 
providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS decreta e eu sanciono 
a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DO CONSELHO E DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Seção I 
Da Finalidade

Art. 1o O Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), criado pela Lei n° 
1.795, de 31 de março de 2004, passa a denominar-se Conselho Municipal de 
Políticas de Turismo (CMPT), órgão de representação paritária e deliberativa do 
Poder Público e da Sociedade Civil e de assessoramento da Administração Pública, 
no que diz respeito à Política Municipal de Turismo.

Art. 2o O CMPT é responsável pelo acompanhamento e fiscalização da 
execução do Plano Municipal de Turismo, do Fundo Municipal de Turismo 
(FUMTUR) e por representar a Sociedade Civil de Duque de Caxias em todos os 
assuntos que dizem respeito ao Turismo.

Art. 3o O CMPT terá por finalidade acompanhar e fiscalizar a Política de 
Turismo do Município, de acordo com o Plano Municipal de Turismo, amparando e 
estimulando todas as atividades relativas a esta área.

Art. 4o Ao CMPT compete:

I -  elaborar diretrizes e aprovar a Política Municipal de Turismo;
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II -  acompanhar e fiscalizar a implementação das políticas, programas, 
projetos e ações do Poder Público na área de turismo, bem como a movimentação e 
aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Turismo;

III -  elaborar diretrizes que visam à proteção e à preservação de bens, 
obras e manifestações de valor turístico da Cidade;

IV -  atuar na formulação de estratégias, normas, critérios e padrões 
relativos ao controle de execução dessas políticas;

V -  elaborar as diretrizes para a implantação de um calendário anual de 
atividades turísticas;

VI -  indicar e propor ao Poder Executivo a declaração de áreas de 
especial interesse turístico; e

VII -  elaborar e aprovar seu Regimento Interno.

Parágrafo único. O Conselho terá o prazo de 60 (sessenta) dias para 
elaborar seu Regimento Interno, a partir de sua primeira reunião depois da 
publicação desta Lei.

Seção II
Da Estrutura e da Composição

Art. 5o O CMPT será composto de 26 (vinte e seis) membros e 
respectivos Suplentes, com 13 (treze) representantes governamentais e 13 (treze) 
representantes da Sociedade Civil, na forma abaixo:

l -  governamentais:

a) 2 (dois) da Secretaria Municipal responsável pelas Políticas Públicas 
de Turismo: o Secretário como presidente e mais um integrante da equipe;

b) 1 (um) da Secretaria Municipal responsável pela Comunicação;

c) 1 (um) da Secretaria Municipal responsável pelas Políticas Públicas de 
Segurança;

?
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d) 1 (um) da Secretaria Municipal responsável pelas Políticas Públicas de
Educação;

e) 1 (um) da Secretaria Municipal responsável pelas Políticas Públicas de 
Meio Ambiente;

f) 1 (um) da Secretaria Municipal responsável pelas Políticas Públicas de
Esportes;

g) 1 (um) da Secretaria Municipal responsável pelas Políticas Públicas de 
Ação Social;

h) 1 (um) da Secretaria Municipal de Obras;

i) 1 (um) da Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia,
Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias (FUNDEC);

j) 1 (um) da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil;

k) 1 (um) da Câmara de Vereadores; e

l) 1 (um) da Secretaria Municipal responsável por Desenvolvimento

II -  da Sociedade Civil:

a) 1 (um) para a Cadeira de Hotéis, Pousadas e similares;

b) 1 (um) para a Cadeira de Restaurantes;

c) 1 (um) para a Cadeira de Guias de Turismo;

d) 1 (um) para a Cadeira de Turismólogos;

e) 1 (um) para a Cadeira de Agências e Operadores de Viagens;

f) 1 (um) para a Cadeira de Associação de Voo Livre;

g) 1 (um) para a Cadeira de Artesanato;

h) 1 (um) para a Cadeira de ONG Ecológica;

Econômico.
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i) 1 (um) para a Cadeira do segmento de Transportes Rodoviários em 
Duque de Caxias;

j) 1 (um) para a Cadeira de Instituições do Ensino Superior que 
mantenham curso de Turismo e/ou Hotelaria em Duque de Caxias;

k) 1 (um) para a Cadeira do SEBRAE em Duque de Caxias;

l) 1 (um) para a Cadeira do SENAC em Duque de Caxias; e

m) 1 (um) para a Cadeira dos Shoppings.

§1° Os Conselheiros de que trata o inciso I, alineas “a” a “I”, serão 
indicados pelos respectivos Secretários, assim como seus Suplentes.

§2° O Conselheiro de que trata o inciso I, alínea “k”, será indicado pela 
Câmara Municipal de Duque de Caxias, bem como seu Suplente.

§3° Os representantes da Sociedade Civil serão designados na forma do 
art. 6o desta Lei.

§4° A Presidência do CMPT será exercida pelo Secretário Municipal 
responsável pelas Políticas Públicas de Turismo e caberá a ele o “Voto de Minerva”.

§5° O Vice-Presidente do CMPT será um dos 13 (treze) representantes da 
Sociedade Civil, eleito pelo Conselho, por maioria absoluta, na primeira reunião.

§6° O mandato do Vice-Presidente do CMPT será de 2 (dois) anos, 
podendo ser reeleito, uma única vez por igual período.

§7° Poderão participar das reuniões do Conselho, a convite e sem direito 
a voto, técnicos, especialistas, representantes de órgãos públicos, representantes de 
entidades da sociedade e outras pessoas envolvidas com as matérias em discussão, 
com o objetivo de prestar esclarecimento ou manifestar sua opinião sobre elas.

Art. 6o Os representantes da Sociedade Civil dos quais trata o art. 5o, 
inciso II, e seus respectivos Suplentes serão eleitos na Conferência Municipal de 
Turismo e poderão ser:
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I -  representantes de entidade registrada, com CNPJ, que possa 
comprovar um periodo mínimo de 2 (dois) anos de atuação contínua no Município; e

II -  guias, turismólogos, profissionais do turismo e do “trade turístico” que 
possam comprovar um período mínimo de 2 (dois) anos de atuação contínua no 
Município e que não pertençam a entidades que candidataram representantes na 
forma do inciso I.

§1° Os guias, turismólogos, profissionais do turismo e do “trade turístico” 
previstos no inciso II ocuparão, no máximo, 3 (três) cadeiras, na forma estabelecida 
pelo edital ou regimento da conferência.

§2° O mandato de Conselheiro, Titular ou Suplente, será de 2 (dois) anos, 
podendo haver reeleição para os representantes da Sociedade Civil uma única vez 
por igual período.

§3° É vedado ao Conselheiro com 2 (dois) mandatos consecutivos 
candidatar-se novamente, pelo período de 2 (dois) anos posteriores ao fim do 
segundo mandato consecutivo, como representante de outra instituição ou nas 
vagas de guias, turismólogos, profissionais do turismo e do “trade turístico", 
previstos no inciso II deste artigo ou, ainda, para cadeira diversa.

§4° Nenhum representante da Sociedade Civil, Titular ou Suplente, pode 
ser detentor de Cargo em Comissão ou Função de Confiança vinculada ao Município 
de Duque de Caxias.

Art. 7o Todos os membros do CMPT e seus Suplentes serão nomeados 
pelo Prefeito, mediante Ato a ser publicado em Boletim Oficial do Município.

Art. 8o A ausência injustificada a 3 (três) reuniões consecutivas, ou a 6 
(seis) alternadas, como também a condenação do Conselheiro, no decurso do 
mandato, em sentença irrecorrível, por crime, contravenção penal, ou falta grave em 
processos administrativos funcionais, bem como a prática de atos incompatíveis com 
a função de Conselheiro Municipal, implicarão a cassação do seu mandato como 
Conselheiro.

§1° O Conselheiro Titular deve, em caso de falta, comunicar ao seu 
Suplente para que este o substitua em tempo hábil e, somente na ausência

5
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injustificada tanto do Titular quanto do Suplente, é que a falta será anotada como 
injustificada para os fins do caput.

§2° Se o faltoso for representante de órgão público, o Prefeito e o Titular 
da pasta serão imediatamente cientificados para as providências cabíveis.

§3° Se o faltoso for representante da Sociedade Civil, serão notificados o 
membro faltoso e/ou a instituição a que pertença.

§4° Os atos incompatíveis a que ser refere o caput serão entendidos
como:

I -  prática de ofensas físicas nas reuniões do Conselho ou comissões;

II -  difamar outro Conselheiro e/ou autoridades durante as reuniões do 
Conselho ou comissões;

III -  usar a prerrogativa de Conselheiro para constranger qualquer pessoa 
com o fim de obter qualquer espécie de favorecimento ou apoio; e

IV -  outros atos que o Regimento Interno do Conselho assim defina.

§5° O Conselheiro Titular representante da Sociedade Civil será 
substituído por seu Suplente nos seguintes casos:

I -  afastamento definitivo;

li -  renúncia; ou

III -  falecimento.

§6° A instituição representada pelo Conselheiro Titular substituído deverá 
ser comunicada a fim de indicar novo Suplente.

§7° Se a cadeira for ocupada por guias, turismólogos, profissionais do 
turismo e do “trade turístico" não representantes de instituição, o Conselho 
convocará o segundo colocado no último pleito e, assim, sucessivamente.
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§8° Finda a quantidade de classificados no último pleito, o CMPT indicará 
um cidadão com atuação na área de turismo para que seja feita a substituição.

Art. 9o O envolvimento do Conselheiro em processo administrativo ou 
judicial de apuração de irregularidades funcionais, ou do qual decorra condenação 
por crimes, ainda que não transitada em julgado, poderá implicar a suspensão 
temporária da sua participação no CMPT.

Art. 10. As sanções previstas nos arts. 8o e 9o serão impostas pelo CMPT 
por meio de processo disciplinar, em que será assegurado o contraditório e a ampla 
defesa dos envolvidos.

§1° Na fase referente à conclusão do processo disciplinar, o Presidente 
do Conselho adotará as providências cabiveis para substituição, suspensão ou 
exclusão do conselheiro, quando constatada a veracidade dos fatos que motivem as 
sanções previstas nos arts. 8o e 9o.

§2° O CMPT pormenorizará o trâmite do processo disciplinar por meio de 
seu Regimento Interno.

Art. 11. A função de membro do CMPT é considerada de interesse 
público e não será remunerada.

Seção III
Do Funcionamento

Art. 12. O CMPT terá seu funcionamento pautado pelo Regimento 
Interno, obedecendo às seguintes normas:

I -  Plenária como órgão de decisão máxima, com sessões ordinárias a
cada mês;

II -  Diretoria Executiva formada pelo Presidente, Vice-Presidente e 
Secretário Executivo; e
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III -  Comissões:

a) Permanentes, com finalidade e número de integrantes fixados no ato 
de sua constituição; e

b) Especiais, para atividades transitórias, com finalidade, período de 
duração e número de integrantes fixados no ato de sua constituição.

Art. 13. O CMPT reunir-se-á, ordinariamente para sessão plenária, 
convocada pelo seu Presidente, conforme calendário anual preestabelecido pelo 
próprio Conselho; ou extraordinariamente, convocada com antecedência mínima de 
5 (cinco) dias úteis, nas seguintes situações:

I -  por decisão do Presidente;

II -  por deliberação da Plenária anterior; e/ou

III -  por solicitação de, pelo menos, 1/3 (um terço) de seus membros com 
antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis.

Parágrafo único. Em se tratando de reunião extraordinária, será ainda 
afixado comunicado na sede da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e, 
sempre que possível, informado a todos os Conselheiros por meio de seus 
endereços eletrônicos.

Art. 14. Todas as reuniões ordinárias do CMPT serão públicas, de acordo 
com o calendário prefixado e amplamente divulgado por meios eletrônicos e, quando 
possível, nos órgãos da mídia local.

Art. 15. A fim de zelar pelo bom funcionamento do CMPT, a Secretaria 
Municipal de Cultura e Turismo prestará apoio administrativo e financeiro, com 
recursos do FUMTUR, providenciando sala para reuniões e atendimentos, 
equipamentos e materiais.

Art. 16. Fica criado, no âmbito da Secretaria Municipal de Cultura e 
Turismo, o cargo de Secretário Executivo do Conselho Municipal de Política de 
Turismo, Símbolo CC/2, a ser nomeado pelo Prefeito.
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§1° O Secretário Executivo dará suporte ao cumprimento das 
competências do CMPT, estando diretamente subordinado à Presidência e ao 
Colegiado.

§2° São competências do Secretário Executivo:

I -  promover e praticar os atos de gestão administrativa necessários ao 
desempenho das atividades do CMPT;

II -  dar suporte técnico-operacional ao Conselho, com vistas a subsidiar a 
realização das reuniões do Colegiado;

III -  dar suporte técnico-operacional às Comissões Temporárias e 
Permanentes;

IV -  levantar e sistematizar as informações que permitam à Presidência e 
ao Colegiado adotar deliberações compatíveis com a legislação federal, estadual e 
municipal pertinente;

V -  coordenar as atividades técnico-administrativas de apoio ao
Conselho;

VI -  expedir ofícios e notificações aprovados pelo Conselho, bem como 
as que o art.8°, §§ 2o e 3o, faz referência;

VII -  assessorar a Diretoria Executiva na preparação das pautas; e

VIII -  executar outras competências que lhe sejam atribuídas pelo 
Conselho ou seu Presidente.

Seção IV
Das Atribuições do Presidente do Conselho

Art. 17. São atribuições do Presidente do CMPT:

I -  presidir as reuniões ordinárias;
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II -  presidir a Comissão Gestora do Fundo Municipal de Turismo, 
conforme diretrizes e normas estabelecidas pelo Plano Municipal de Turismo para 
aplicação dos recursos;

III -  coordenar a execução dos recursos do Fundo Municipal de Turismo 
de acordo com o Plano Municipal de Turismo, com acompanhamento e fiscalização 
do CMPT;

IV -  aplicar os recursos do Fundo Municipal de Turismo de acordo com o 
Plano Municipal de Turismo, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei 
Orçamentária Anual e o Plano Plurianual;

V -  firmar convênios e/ou contratos, inclusive de empréstimo, juntamente 
com o Prefeito, referentes a recursos que serão administrados por meio do Fundo 
Municipal de Turismo;

VI -  tomar conhecimento e dar cumprimento às obrigações definidas em 
convênios e/ou contratos firmados e que digam respeito ao Fundo Municipal de 
Turismo;

VII -  exercer controle necessário à execução das receitas e das despesas 
do Fundo Municipal de Turismo;

VIII -  solicitar à Contabilidade do Fundo Municipal de Turismo:

a) trimestralmente, inventário dos bens móveis e imóveis, além da 
demonstração da receita e da despesa mensal;

b) anualmente, prestação de contas do FUMTUR;

IX -  firmar, com a Contabilidade do FUMTUR, a demonstração constante 
no inciso IV deste artigo:

X -  solicitar junto à Contabilidade do FUMTUR que na demonstração 
contábil fique indicada a situação econômico-financeira do Fundo;

XI -  exercer o controle dos contratos e convênios firmados com 
Instituições Governamentais e Não Governamentais;
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XII -  exercer o controle da receita do FUMTUR;

XIII -  encaminhar os relatórios a que faz referência o inciso VIII para a 
apreciação do CMPT; e

XIV -  fornecer ao Ministério Público, quando solicitado, demonstrativo de 
aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Turismo.

CAPÍTULO II
DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE TURISMO

Seção Única
Da Finalidade, das Competências e da Composição

Art. 18. A Conferência Municipal de Turismo tem como finalidades:

I -  auxiliar e indicar as políticas municipais fundamentais relativas ao
Turismo;

II -  apreciar e, quando necessário, propor modificações no Plano Municipal 
de Turismo; e

III -  eleger os membros do CMPT.

Parágrafo único. O Plano Municipal de Turismo tem duração de 10 (dez) 
anos, com primeira revisão ordinária prevista para 4 (quatro) anos após a sua 
promulgação.

Art. 19. A Conferência realizar-se-á:

I -  ordinariamente: bianualmente, por indicação do CMPT, convocada pelo 
Poder Executivo; e

II -  extraordinariamente: quando necessário, por indicação do CMPT ou da 
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Estado do Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

Parágrafo único. As convocações previstas no inciso I deste artigo serão 
realizadas com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência, e as do inciso II, com, 
no mínimo, 10 (dez) dias úteis de antecedência, e publicadas, preferencialmente, em 
Boletim Oficial e órgãos da Imprensa do Município, incluindo outras formas de 
divulgação do evento.

Art. 20. As Conferências Municipais de Turismo, que elegerão os 
Conselheiros, serão organizadas e coordenadas pelo próprio CMPT que elegerá a 
Comissão Especial de Organização, com representação paritária, que contará com 
infraestrutura e apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

§1° A Comissão Especial de Organização deve preparar edital específico 
para regulamentar a eleição dos membros do CMPT representantes da Sociedade 
Civil, especialmente em relação à habilitação dos candidatos e eleitores, observados 
os requisitos desta Lei.

§2° A votação para escolha dos representantes da Sociedade Civil será 
realizada na Conferência e se dará, preferencialmente, por meio de cédula de 
votação por escrutínio secreto.

§3° As Conferências Municipais de Turismo serão organizadas pela 
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo caso não haja membros representantes 
da Sociedade Civil com mandato.

CAPÍTULO III
DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 

Seção Única
Da Finalidade, das Competências e da Composição

Art. 21. O FUMTUR, instrumento de captação e aplicação de recursos a 
serem utilizados segundo as deliberações do CMPT, tem como objetivo desenvolver 
o potencial turístico do Município.

Art. 22. As receitas do FUMTUR serão constituídas da seguinte forma:
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I -  100% (cem por cento) da arrecadação do Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISS), proveniente da veiculação publicitária de outdoors, faixas, 
cartazes e outros, em todo o território do Município, destinados ao turismo;

II -  recursos oriundos de convênios atinentes à execução de políticas e 
atividades para o turismo, firmados pelo Município;

III -  doações de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, 
nacionais ou internacionais;

IV -  contribuições de qualquer natureza, sejam públicas ou privadas;

V -  receita arrecadada com a tarifação de atrativos ou equipamentos 
turísticos a ser estabelecida por Decreto;

VI -  outras rendas eventuais ou que venham a ser instruídas;

VII -  verbas próprias que o Executivo venha a repassar para a promoção 
do turismo;

VIII -  subvenções, transferências e auxílios oriundos de convênios e 
acordos celebrados com instituições públicas e/ou privadas, nacionais ou 
internacionais;

IX -  receitas de eventos, atividades, campanhas ou promoções realizadas 
com a finalidade de angariar recursos para o FUMTUR;

X -  percentual das receitas provenientes da comercialização a preços 
populares de produtos turísticos realizados com recursos do FUMTUR;

XI -  vendas de publicações turísticas editadas pelo Município;

XII -  receita oriunda da arrecadação da Taxa de Alvará de Licença para 
Localização quando o contribuinte tiver atividade econômica vinculada ao turismo, 
como hotéis, shoppings, restaurantes, bares, agências de viagens, cinemas, circos, 
parques de diversão, shows, clubes e estádios de futebol;

13
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XIII -  100% (cem por cento) das taxas de embarque em terminais 
rodoviários, referentes aos ônibus de linhas turísticas receptivas e emissivas;

XIV -  repasses diretos dos Fundos Nacional e Estadual de Turismo e de 
outros Fundos relacionados;

XV -  rendas resultantes de depósitos, investimentos e aplicações 
financeiras; e

§1° As receitas destinadas ao FUMTUR poderão sofrer acréscimos, na 
proporção do aumento da arrecadação do ISS, recolhido pelas pessoas físicas ou 
jurídicas que exploram a atividade de hotelaria e congêneres.

§2° Os recursos que compõem o Fundo serão depositados em conta 
especial sob a denominação de FUMTUR, em instituição financeira oficial.

Art. 23. Os recursos financeiros do FUMTUR só poderão ser utilizados de 
acordo com a política municipal de turismo traçada pelo Conselho Municipal de 
Turismo.

Art. 24. O órgão gestor do FUMTUR é a Secretaria Municipal responsável 
pelas políticas públicas de Turismo.

Art. 25. O Prefeito Municipal designará a Comissão Gestora do Fundo 
Municipal de Turismo, composta por:

Art. 26. Todos os recursos destinados ao FUMTUR deverão ser 
contabilizados como receita orçamentária e a ele alocados por meio de dotações 
consignadas no Orçamento do Executivo Municipal.

XVI -  saldo positivo apurado pelo Balanço do Exercício anterior.

I -  um Presidente;

II -  um Vice-Presidente; e

III -  um Tesoureiro.
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Art. 27. O órgão gestor do Fundo deverá, obrigatoriamente:

I -  registrar toda a movimentação contábil de recursos, sejam
orçamentários ou não, captados e repassados, inclusive os que forem oriundos de 
convênios;

II -  manter o controle escriturai da movimentação orçamentária e 
financeira, inclusive aplicações;

III -  apresentar os planos de aplicação e a prestação de contas para 
avaliação e aprovação; e

Art. 28. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo prestará o apoio 
administrativo e financeiro necessário ao funcionamento do FUMTUR.

Art. 29. O Poder Executivo deve garantir ao CMPT espaço físico e 
infraestrutura suficiente para o bom andamento de suas tarefas.

Art. 30. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogada a Lei n° 1.795, de 31 de março de 2004.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, em 06 de
maio de 2019.

IV -  executar o cronograma de liberação de recursos.

CAPITULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal

IÍNGTON
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DECRETOSE S T A D O  D O  R IO  DE JA N E IR O

P R E F E IT U R A  M U N IC IP A L  D E  D U Q U E  D E  C A X IA S

G A B IN E T E  DO  P R E FE ITO

DECRETO N9 7.276, DE 3 DE MAIO DE 2019.

Declara de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel que menciona.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso da atribuição que lhe confere o 

art. 89, XVIII, da Lei Orgânica deste Município, e tendo em vista o disposto no art. 29 do Decreto-Lei 

n9 3.365, de 21 de junho  de 1941,

Considerando o Processo Adm inistrativo n9 007/Ü00905/2019 da Secretaria M unicipal de 

Urbanismo e Habitação,

Art. I 9 Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, amigável ou judicia l, a 
títu lo  precário, nos term os da letra " i"  do art. 59 do Decreto-Lei n. 9 3.365, de 21 de junho de 1941, o 
imóvel com área de 60m 2, situado à Rua Castro Lopes, n°01-Loja, Bairro V ila Sarapuí, I o D istrito  deste 
Município.

Art. 29 A desapropriação de que trata o presente Decreto, visa a im plantação do V iaduto do 
Gramacho.

Art. 39 Fica autorizada a Procuradoria Geral do M unicípio a declarar urgência na presente 
desapropriação nos term os do art. 15 do Decreto-Lei n9 3.365, de 21 de junho  de 1941, e adotar as 
devidas providências necessárias a efetivação do presente Decreto.

Art. 49 As despesas para o cum prim ento do presente correrão por verbas e dotação própria.

Art. 59 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 3 de maio de 2019.

DECRETA:

WASHI1  DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

E S T A D O  D O  R IO  DE JA N E IR O
P R E F E IT U R A  M U N IC IP A L  D E  D U Q U E  DE C A X IA S

G A B IN E T E  D O  P R E FE ITO

DECRETO N9 7.277, DE 3 DE MAIO DE 2019.

Declara de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel que menciona.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso da atribuição que lhe confere o 

art. 89, XVIII, da Lei Orgânica deste Município, e tendo em vista o disposto no art. 29 do Decreto-Lei 

n9 3.365, de 21 de junho  de 1941,

Considerando o Processo Adm inistrativo n9 007/000915/2019 da Secretaria M unicipal de 

Urbanismo e Habitação,

Art. I 9 Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, amigável ou judicia l, a 
títu lo  precário, nos term os da letra "i" do art. 59 do Decreto-Lei n. 9 3.365, de 21 de junho  de 1941, o 
imóvel com área de 182,92m 2, situado à Avenida Venância, n°225-Loja, Xerém, 4o D istrito  deste 
Município.

Art. 29 A desapropriação de que tra ta  o presente Decreto, visa a im plantação do Implantação 
do Parque Linear.

Art. 39 Fica autorizada a Procuradoria Geral do M unicípio a declarar urgência na presente 
desapropriação nos term os do art. 15 do Decreto-Lei n9 3.365, de 21 de junho  de 1941, e adotar as 
devidas providências necessárias a efetivação do presente Decreto.

Art. 4 9 As despesas para o cum prim ento do presente correrão por verbas e dotação própria.

Art. 59 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 3 de maio de 2019.

DECRETA:

WASHI___  _____S DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

\
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DECRETO N9 7.278, DE 6 DE MAIO DE 2019.

Declara de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel que menciona.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso da atribuição que lhe confere o 

art. 85, XVIII, da Lei Orgânica deste Município, e tendo em vista o disposto no art. 2q do Decreto-Lei 

n^ 3.365, de 21 de junho  de 1941,

Considerando o Processo Adm inistrativo n- 007/000971/2019 da Secretaria Municipal de 

Urbanismo e Habitação,

Art. l g Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, amigável ou judicial, a 
títu lo  precário, nos term os da letra " i"  do art. 5^ do Decreto-Lei n. ? 3.365, de 21 de junho  de 1941, o 
imóvel com área de 12,00m2, situado à Rua Castro Lopes, Quadra 04 - Lote 07, Bairro Vila Sarapuí, I o 
D istrito deste Município.

Art. 2g A desapropriação de que tra ta  o presente Decreto, visa a im plantação do V iaduto do 
Gramacho.

Art. 3g Fica autorizada a Procuradoria Geral do M unicípio a declarar urgência na presente 
desapropriação nos term os do art. 15 do Decreto-Lei n^ 3.365, de 21 de junho  de 1941, e adotar as 
devidas providências necessárias a efetivação do presente Decreto.

Art. 49 As despesas para o cum prim ento do presente correrão por verbas e dotação própria.

Art. 55 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 6 de maio de 2019.

DECRETA:

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

E S T A D O  D O  R IO  DE JA N E IR O

P R E F E IT U R A  M U N IC IP A L  D E  D U Q U E  DE C A X IA S

G A B IN E T E  DO  P R E FE ITO

DECRETO N9 7.279, DE 6 DE MAIO DE 2019.

Declara de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel que menciona.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso da atribuição que lhe confere o 

art. 8Q, XVIII, da Lei Orgânica deste M unicípio, e tendo em vista o disposto no art. 29 do Decreto-Lei 

n? 3.365, de 21 de junho  de 1941,

Considerando o Processo Adm inistrativo n5 007/000969/2019 da Secretaria Municipal de 

Urbanismo e Habitação,

Art. 1? Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, amigável ou judicial, a 
títu lo  precário, nos term os da letra " i"  do art. 59 do Decreto-Lei n. 3 3.365, de 21 de junho de 1941, o 
imóvel com área de 34,00m 2, situado à Rua Santa Cruz, n°12, Bairro Saracuruna, 2o D istrito deste 
Município.

Art. 23 O presente Decreto tem  por finalidade a desapropriação de imóvel construído sobre 
le ito de curso d'água.

Art. 39 Fica autorizada a Procuradoria Geral do Município a declarar urgência na presente 
desapropriação nos term os do art. 15 do Decreto-Lei n3 3.365, de 21 de junho  de 1941, e adotar as 
devidas providências necessárias a efetivação do presente Decreto.

Art. 45 As despesas para o cum prim ento do presente correrão por verbas e dotação própria.

Art. 53 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 6 de maio de 2019.

DECRETA:

WASHINuiwn ar,.^ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

E S T A D O  D O  R IO  DE JA N E IR O

P R E F E IT U R A  M U N IC IP A L  D E  D U Q U E  D E  C A X IA S

G A B IN E T E  D O  P R E FE ITO

DECRETO N9 7.280, DE 6 DE MAIO DE 2019.

Declara de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel que menciona.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso da atribuição que lhe confere o 

art. 89, XVIII, da Lei Orgânica deste M unicípio, e tendo em vista o disposto no art. 29 do Decreto-Lei 

n9 3.365, de 21 de junho  de 1941,

Considerando o Processo Adm inistrativo n9 007/000947/2019 da Secretaria Municipal de 

Urbanismo e Habitação,

Art. I 9 Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, amigável ou judicial, a 
títu lo  precário, nos term os da letra " i"  do art. 59 do Decreto-Lei n. 9 3.365, de 21 de junho  de 1941, o 
imóvel com área de 360,OOm2, situado à Rua Teixeira Mendes, n°124, Bairro Vila Sarapuí, I o D istrito 
deste M unicípio.

Art. 29 A desapropriação de que tra ta  o presente Decreto, visa a im plantação do V iaduto do 
Gramacho.

Art. 39 Fica autorizada a Procuradoria Geral do M unicípio a declarar urgência na presente 
desapropriação nos term os do art. 15 do Decreto-Lei n9 3.365, de 21 de junho  de 1941, e adotar as 
devidas providências necessárias a efetivação do presente Decreto.

Art. 49 As despesas para o cum prim ento do presente correrão por verbas e dotação própria.

Art. 59 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETA:

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 6 de maio de 2019.

WASH IS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

E S T A D O  D O  R IO  D E JA N E IR O

P R E F E IT U R A  M U N IC IP A L  D E  D U Q U E  D E  C A X IA S

G A B IN E T E  DO P R E FE ITO

DECRETO Ng 7.281, DE 6 DE MAIO DE 2019.

Declara de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel que menciona.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso da atribuição que lhe confere o 

art. 85, XVIII, da Lei Orgânica deste Município, e tendo em vista o disposto no art. 29 do Decreto-Lei 

n9 3.365, de 21 de junho  de 1941,

Considerando o Processo Adm inistrativo n9 007/00094^/2019 da Secretaria Municipal de 

Urbanismo e Habitação,

Art. I 9 Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, amigável ou judicial, a 
títu lo  precário, nos term os da letra " i"  do art. 59 do Decreto-Lei n. 9 3.365, de 21 de junho  de 1941, o 
imóvel com área de 55,90m2, situado à Rua Teixeira Mendes, n°23-Loja, Bairro Vila Sarapuí, 1° Distrito 
deste M unicípio.

Art. 29 A desapropriação de que tra ta  o presente Decreto, visa a im plantação do V iaduto do 
Gramacho.

Art. 39 Fica autorizada a Procuradoria Geral do Município a declarar urgência na presente 
desapropriação nos term os do art. 15 do Decreto-Lei n9 3.365, de 21 de junho  de 1941, e adotar as 
devidas providências necessárias a efetivação do presente Decreto.

Art. 49 As despesas para o cum prim ento do presente correrão por verbas e dotação própria.

Art. 59 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 6 de maio de 2019.

DECRETA:

WASHIN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
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DECRETO N9 7.282. DE 6 DE MAIO DE 2019.

Revoga o Decreto rU 7.008, de 25 de maio de 2018, 

que declara de utilidade pública, para fins de 

desapropriação, o imóvel que menciona.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso da atribuição que lhe confere o 

art. 51, IV da Lei Orgânica deste Município;

Considerando o Processo Adm in istrativo n° 007/000981/2019 da Secretaria Municipal de 

Urbanismo e Habitação,

DECRETA:

Art. 1- Fica revogado o Decreto n- 7.008, de 25 de maio de 2018.

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura M unicipal de Duque de Caxias, 6 de maio de 2019.

WAS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

/ { X
V  ' V;' t)  O'   í - V

PORTARIAS

PORTARIA N.º 591/GP/2019
Cessando os efeitos, a contar de 01 de janeiro de 2019, da Portaria 
n.º 3606/GP/2017, que colocou o servidor FELIPE PAIVA DE 
CARVALHO, matrícula n.º 23554-0, à disposição da Secretaria 
de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, conforme Processo n.º 
08/001922/2019.
Em 06/05/2019.

PORTARIA N.º 592/GP/2019
Cessando os efeitos, a contar de 01 de janeiro de 2019, da Portaria 
n.º 2485/GP/2017, que colocou o servidor ANDRE GUSTAVO DO 
CARMO LIMA, matrícula n.º 19143-3, à disposição da Secretaria 
de Estado de Saúde, conforme Processo n.º 08/001921/2019.
Em 06/05/2019.

PORTARIA N.º 593/GP/2019
Exonerando, a pedido, a contar de 08 de março de 2019, o(a) 
servidor(a) POLIANA LOURENÇO SOUZA SILVA, matricula n.º 
23674-0, lotado(a) na SMSDC, conforme Processo Administrativo 
n.º 008/000944/2019.
Em 06/05/2019.

PORTARIA N.º 594/GP/2019
Exonerando, a pedido, a contar de 04 de fevereiro de 2019, o(a) 
servidor(a) PAULO RICARDO LOPES DA COSTA, matricula 
n.º 26391-3, lotado(a) na SMA (DISP), conforme Processo 
Administrativo n.º 008/000372/2019.
Em 06/05/2019.

PORTARIA N.º 595/GP/2019
Exonerando, a contar de 01 de maio de 2019, RAFAEL DA 
SILVA PEREIRA, matricula n.º 37.673-6, do Cargo em Comissão 
de Assistente de Gabinete, Símbolo CC/2, Q-3.0/3, da Secretaria 
Municipal de Urbanismo e Habitação.
Em 06/05/2019.

PORTARIA N.º 596/GP/2019
Designando, a contar de 19 de março de 2019, JOSÉ RICARDO 
MONTEIRO DA SILVA, matrícula 36.720-6, para responder 
pelo Cargo em Comissão de Conselheiro Tutelar, da Secretaria 
Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, durante 

o impedimento da respectiva Titular do Cargo em Comissão, 
Símbolo CC/2, DAIENE BRANDÃO SANTOS, que encontra-se 
afastada, com base no Ofício n.º 929/RH/SMASDH/2019.
Em 06/05/2019.

PORTARIA N.º 597/GP/2019
Exonerando, a contar de 30 de abril de 2019, JACQUELINE 
RODRIGUES PEIXOTO, matricula n.º 35.500-3, do Cargo em 
Comissão de Assistente Técnico, Símbolo CC/3, P-49.0/0, da 
Secretaria Municipal de Obras.
Em 06/05/2019.

PORTARIA N.º 598/GP/2019
Nomeando, a contar de 01 de abril de 2019, de acordo com o 
que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime 
Jurídico dos Serviços Públicos do Município de Duque de Caxias, 
PAULO CESAR DE BRITO MORET, matrícula 37.805-4, para 
exercer o Cargo em Comissão de Consultor Técnico, Símbolo 
CC/2+ST (50%), H-35, da Secretaria Municipal de Governo.
Em 06/05/2019.

PORTARIA N.º 599/GP/2019
Nomeando, a contar de 01 de abril de 2019, de acordo com o 
que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime 
Jurídico dos Serviços Públicos do Município de Duque de Caxias, 
UBIRAJARA PEREIRA GONÇALVES, matrícula 37.806-2, 
para exercer o Cargo em Comissão de Assistente do Secretário, 
Símbolo CC/1, H-42, da Secretaria Municipal de Governo.
Em 06/05/2019.

PORTARIA N.º 600/GP/2019
Nomeando, a contar de 24 de janeiro de 2019, de acordo com o 
que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime 
Jurídico dos Serviços Públicos do Município de Duque de Caxias, 
ROZILENE LIMA DE OLIVEIRA, matrícula 37.771-6, para 
exercer o Cargo em Comissão de Consultor Técnico, Símbolo 
CC/2+ST (70%), H-14.0/16 da Secretaria Municipal de Governo, 
na vaga decorrente a exoneração de Kelly da Silva Cruz Felix.
Em 06/05/2019.

PORTARIA N.º 601/GP/2019
Exonerando, a contar de 01 de maio de 2019, ROSANA PEREIRA 
DE MESQUITA, matrícula 37.481-4, do Cargo em Comissão de 
Coordenador Administrativo, Símbolo CC/2+ST (70%), H-138, 
da Secretaria Municipal de Governo.
Em 06/05/2019.

PORTARIA N.º 602/GP/2019
Exonerando, a contar de 01 de maio de 2019, JOSE CARLOS 
BATEMARQUI, matrícula 37742-7, do Cargo em Comissão 
de Assessor Parlamentar, Símbolo CC/1, H-7, da Secretaria 
Municipal de Governo.
Em 06/05/2019.

PORTARIA N.º 603/GP/2019
Nomeando, a contar de 01 de maio de 2019, de acordo com o 
que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime 
Jurídico dos Serviços Públicos do Município de Duque de Caxias, 
ROSANA PEREIRA DE MESQUITA, matrícula 37.481-4, 
para exercer o Cargo em Comissão de Assessor Parlamentar, 
Símbolo CC/1, H-7, da Secretaria Municipal de Governo, na vaga 
decorrente a exoneração de José Carlos Batemarqui.
Em 06/05/2019.

PORTARIA N.º 604/GP/2019
Nomeando, a contar de 01 de maio de 2019, de acordo com o 
que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime 
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Jurídico dos Serviços Públicos do Município de Duque de Caxias, 
JOSÉ CARLOS BATEMARQUI, matrícula 37.745-7, para 
exercer o Cargo em Comissão de Coordenador Administrativo, 
Símbolo CC/2+ST (70%), H-138, da Secretaria Municipal de 
Governo, na vaga decorrente a exoneração de Rosana Pereira de 
Mesquita.
Em 06/05/2019.

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

AVISO PÚBLICO 
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Alameda Esmeralda, nº 206, Jardim Primavera 

 

 25215-260 Duque de Caxias – RJ  

AVISO PÚBLICO PARA PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE          
Nº 01/2019 - SMG 

 

 
 
PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE VISANDO A CONCESSÃO DO 
SERVIÇO PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE DUQUE DE 
CAXIAS 

 

 

ESTE PMI FICARÁ DISPONÍVEL PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS PELO PRAZO 
DE 60 DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO NO BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE DUQUE 
DE CAXIAS – RJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

 

Página 1 de 50 

  
 
 
 
 
 

 
 

PMI 001/2019 SMG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
VISANDO A CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE 
DUQUE DE CAXIAS 
 
 
 

  

 

 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

 

Página 2 de 50 

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
 
PREÂMBULO 
 
O Município de Duque de Caxias torna público as diretrizes para a participação de 
interessados no Procedimento de Manifestação de Interesse para a elaboração de 
estudos técnicos destinados a concessão dos serviços públicos de esgotamento sanitário 
do Município de Duque de Caxias. 
 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Este PMI, sem prejuízo de outras normas pertinentes, no que couber, deve observar os 
seguintes diplomas legais:               

• Lei Federal Nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.  Dispõe sobre o 
regime de concessão e permissão de prestação de serviços 
públicos, previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras 
providências; 

 
• Lei Federal Nº 9.074, de 07 de julho de 1995. Estabelece normas 

para outorga e prorrogação das concessões e permissões de 
serviços públicos e dá outras providências; 

 
• Lei Federal Nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004. Institui 

normas gerais para licitação e contratação de parceria público-
privada no âmbito da administração pública; 

 
• Decreto Federal 8.428 de 02 de abril de 2015. Dispõe sobre o 

Procedimento de Manifestação de Interesse a ser observado na 
apresentação de projetos, levantamentos, investigações ou 
estudos, por pessoa física ou jurídica de direito privado, a serem 
utilizados pela administração pública; 

 
• Lei Orgânica do Município de Duque de Caxias; 

 
• Decreto Municipal 6.771/17; Institui o “procedimento de 

manifestação de interesse” (PMI) para apresentação, análise e 
aproveitamento de estudos de engenharia, arquitetura, 
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urbanismo e de viabilidade técnica, ambiental, econômico-
financeira e jurídica, encaminhados pela iniciativa privada; 

 
• Legislação Municipal aplicável; 

 
• Legislação Ambiental aplicável; 

 
• Plano diretor da Cidade; 

 
• Plano de Saneamento da Municipal de Duque de Caxias; 

 
 
DEFINIÇÕES / SIGLAS E ABREVIATURAS  
 
Os termos a seguir indicados, sempre que grafados em letras maiúsculas, no singular ou 
no plural, terão o significado a seguir transcrito, salvo se do seu contexto resultar sentido 
claramente diverso: 
 
DEFINIÇÕES 
 
ÁREA DA CONCESSÃO: é a extensão territorial onde a CONCESSIONÁRIA prestará os 
SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, correspondente aos limites da ÁREA DE 
PLANEJAMENTO. 
 
ÁREA DE PLANEJAMENTO: é a área do território do Município de Duque de Caxias, assim 
designada pelo Plano Diretor da Cidade.  
 
ASSUNÇÃO DOS SERVIÇOS: é o momento em que a CONCESSIONÁRIA assumirá o 
SISTEMA EXISTENTE e dará início à prestação dos SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO, correspondendo à data de emissão da ORDEM DE SERVIÇO e da 
concomitante assinatura do TERMO DE CESSÃO DE USO DO SISTEMA EXISTENTE. 
 
CEDAE: é a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, sociedade de 
economia mista integrante da Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, ou 
sua sucessora, a qualquer título. 
 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO: é a Comissão Especial de Licitação designada para promoção 
e execução da LICITAÇÃO, incluindo a análise e julgamento dos DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO e da PROPOSTA COMERCIAL. 
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CONCESSÃO: é a delegação onerosa, feita pelo PODER CONCEDENTE à 
CONCESSIONÁRIA, para a prestação dos SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, nos 
termos da legislação pertinente. 
 
CONCESSIONÁRIA: é a sociedade de propósito específico que deverá ser constituída 
pela LICITANTE VENCEDORA, nos prazos e condições definidos. 
 
CONTRATO: é o instrumento jurídico a ser celebrado entre o PODER CONCEDENTE e a 
CONCESSIONÁRIA, que tem por objeto estabelecer as condições de exploração dos 
SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO na ÁREA DA CONCESSÃO. 
 
CONTRATO DE INTERDEPENDÊNCIA: é o instrumento celebrado entre o MUNICÍPIO e a 
CEDAE, com a interveniência-anuência do Estado do Rio de Janeiro, em cumprimento ao 
disposto no artigo 12 da Lei Federal 11.445/07, cujos direitos e obrigações do 
MUNICÍPIO serão, na data de assinatura do CONTRATO, cedidos integralmente à 
CONCESSIONÁRIA.  
    
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO: é o convênio de cooperação firmado entre o MUNICÍPIO 
e o Estado do Rio de Janeiro, autorizado pela Lei Municipal e Lei Estadual, cujo objeto 
consiste na gestão associada para a prestação dos serviços públicos de abastecimento 
de água e esgotamento sanitário no âmbito do MUNICÍPIO. 
 
DATA BASE DA PROPOSTA: é a data designada para a apresentação da PROPOSTA 
COMERCIAL, que deverá ser utilizada como base para fixação dos valores propostos 
pelas LICITANTES e que será considerada como marco inicial para contagem dos prazos 
a serem aplicados para fins de reajuste das TARIFAS, nos termos do CONTRATO. 
 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: são os documentos relativos à habilitação jurídica, 
regularidade fiscal, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira das 
LICITANTES. 
 
ESTUDO DE CONCEPÇÃO: estudo para identificar as necessidades, caracterizar o 
problema e avaliar as alternativas de viabilidade nos aspectos técnico, socioeconômico, 
financeiro e ambiental. 
 
ESTUDO AMBIENTAL relatório técnico onde se avaliam as consequências para o 
ambiente, decorrentes de um determinado projeto, nele encontrando-se identificados 
e avaliados de forma imparcial e técnica os impactos que um determinado projeto 
poderá causar no ambiente, assim como apresentar medidas mitigadoras. 
 
 
GARANTIA DE EXECUÇÃO: é a garantia a ser prestada, pela CONCESSIONÁRIA, para 
garantir o fiel cumprimento de suas obrigações constantes do CONTRATO. 
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GARANTIA DE PROPOSTA: é a garantia a ser prestada pelas LICITANTES de forma a 
garantir a manutenção da PROPOSTA COMERCIAL por elas apresentada. 
 
LICITAÇÃO: procedimento administrativo da Concorrência, por meio do qual será 
selecionada a proposta mais vantajosa para o PODER CONCEDENTE, com vistas à 
outorga da CONCESSÃO objeto do CONTRATO. 
 
LICITANTE: é a empresa ou consórcio de empresas que participa da LICITAÇÃO. 
 
LICITANTE VENCEDORA: é a empresa ou consórcio de empresas que vencer a LICITAÇÃO 
e que constituirá a sociedade CONCESSIONÁRIA, para a celebração do CONTRATO com 
o PODER CONCEDENTE. 
 
MUNICÍPIO: é o Município de Duque de Caxias. 
 
ORDEM DE SERVIÇO: é a ordem emitida pelo PODER CONCEDENTE que autoriza o início 
da prestação dos SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO pela CONCESSIONÁRIA, 
observado o disposto no CONTRATO.  
 
PARTES: são o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA. 
 
PLANO DE TRABALHO: caracterização, planejamento das atividades de execução e 
cronograma das atividades, na sequência metodológica da composição dos serviços, a 
serem apresentados pela CONTRATADA em sua proposta e aprovados pela 
CONTRATANTE. 
 
PMI: procedimento de manifestação de interesse. 
 
PODER CONCEDENTE: é o MUNICÍPIO. 
 
PROJETO BÁSICO segundo a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, projeto básico 
é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, 
para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, 
elaborado com base nas  indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem 
a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do 
empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos 
métodos e do prazo de execução. 
 
PROJETO  EXECUTIVO segundo  a  Lei  Federal  nº  8.666,   de 21   de  junho de 1993, 
projeto executivo é o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução 
completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas - ABNT. 
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PROPOSTA COMERCIAL: é a proposta apresentada pelas LICITANTES, contendo a oferta 
pela outorga da CONCESSÃO e demais informações e documentos necessários para a 
escolha da proposta mais vantajosa para o MUNICÍPIO, elaborada de acordo com o 
estipulado neste PMI. 
 
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS: são as receitas alternativas, acessórias ou oriundas de 
projetos associados, de que trata o artigo 11 da Lei Federal nº 8.987/95, que a 
CONCESSIONÁRIA poderá auferir, direta ou indiretamente (a exemplo da venda de água 
de reuso e a geração de energia elétrica por meio do aproveitamento do gás metano), 
ressalvados os SERVIÇOS COMPLEMENTARES, já autorizados em CONTRATO.  
 
REGULAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: é o conjunto de normas que regulam a 
prestação dos SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, aprovado.  
 
SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO: são os serviços públicos de coleta, 
transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as 
ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente. 
 
SERVIÇOS COMPLEMENTARES: são os serviços auxiliares, complementares e correlatos 
aos SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, a serem prestados pela 
CONCESSIONÁRIA, conforme estabelecido neste PMI. 
 
SISTEMA: é o conjunto de bens, instalações, equipamentos, máquinas, aparelhos, 
edificações e acessórios integrantes do SISTEMA EXISTENTE, bem como os que serão 
adquiridos e/ou construídos ao longo da CONCESSÃO pela CONCESSIONÁRIA, 
necessários à prestação dos SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. 
 
SISTEMA EXISTENTE: é o conjunto de bens, instalações, equipamentos, máquinas, 
aparelhos, edificações e acessórios integrantes do atual sistema de esgotamento 
sanitário do MUNICÍPIO, assumidos pela CONCESSIONÁRIA quando da emissão do 
TERMO DE CESSÃO DE USO DO SISTEMA EXISTENTE.  
 
TARIFA: é o valor pecuniário a ser cobrado pela CONCESSIONÁRIA dos USUÁRIOS, pela 
prestação dos SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. 
 
TERMO DE CESSÃO DE USO DO SISTEMA EXISTENTE: é o documento a ser assinado 
entre o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA, que tem por objetivo transferir o 
uso dos bens integrantes do SISTEMA EXISTENTE à CONCESSIONÁRIA. 
 
USUÁRIOS: é(são) a(s) pessoa(s) ou grupo de pessoas que utiliza(m) os SERVIÇOS DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO na ÁREA DA CONCESSÃO. 
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SIGLAS E ABREVIATURAS  
 
ABNT   Associação Brasileira de Normas Técnicas  
ACT   Atestado de Capacidade Técnica  
CAT   Certidão de Acervo Técnico  
CD   Compact Disc - Disco Compacto  
CEDAE   Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Rio de Janeiro)  
CONAMA  Conselho Nacional de Meio Ambiente  
DNIT   Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes  
EEE   Estação Elevatória de Esgoto  
EIA   Estudo de Impacto Ambiental  
EMOP   Empresa de Obra Pública do Estado do Rio de Janeiro  
ETE   Estação de Tratamento de Esgoto  
Fck   Resistência Característica do Concreto à Compressão  
IBGE   Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  
INEA   Instituto Estadual do Ambiente (Rio de Janeiro)  
LRE   Linha de Recalque  
Mpa Unidade de medida de pressão do sistema internacional 

(Megapascal)  
PCA   Plano de Controle Ambiental  
PV   Poço de Vista  
RCA   Relatório de Controle Ambiental  
RIMA   Relatório de Impacto Ambiental  
RN   Referência de Nível  
SES   Sistema de Esgotamento Sanitário  
SINAPI   Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índice da Construção 
Civil  
SIRGAS   Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas  
SNIS   Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 
 
 
1 - OBJETO 
 
1.1 - Constitui objeto da presente PMI a seleção de ESTUDO com vistas à outorga 
onerosa da CONCESSÃO para a prestação dos SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
na ÁREA DE PLANEJAMENTO, em caráter de exclusividade, compreendendo a realização 
dos investimentos necessários à ampliação, conservação e manutenção do SISTEMA. 
 
1.2 - O ESTUDO deverá demonstrar como deverá ser feita a LICITAÇÃO para a execução 
dos SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO,  que deverá obedecer ao disposto na 
legislação aplicável, nas normas complementares, nos padrões e nos procedimentos 
dispostos em EDITAL e CONTRATO, pressupondo a adequada prestação dos SERVIÇOS 
DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, assim considerados aqueles que satisfizerem as 
condições de regularidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia, 
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equidade, continuidade e modicidade das TARIFAS, observados os níveis para a 
prestação dos SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO estabelecidos no ESTUDO, 
sendo a CONCESSIONÁRIA também responsável pela realização das atividades 
relacionadas à gestão comercial dos serviços de esgotamento sanitário. 
 
2 - VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO 
 
2.1 - O ESTUDO deverá prever o valor estimado do CONTRATO, para efeito de 
LICITAÇÃO, correspondente ao valor presente do somatório das receitas provenientes 
da cobrança das TARIFAS e da remuneração pelos SERVIÇOS COMPLEMENTARES, 
projetadas para todo o prazo da CONCESSÃO.  
 
3 – DOS ESTUDOS 
 
3.1 - Os ESTUDOS deverão contemplar e ou apresentar:  
 
CARACTERIZAÇÃO DOS TRABALHOS: 
A elaboração dos trabalhos deverá satisfazer às etapas estabelecidas, atendendo à 
seguinte sequência: 
 
3.1.1 - Estudo de Concepção: serão procedidas pesquisas de demanda local para 
identificação das necessidades de esgotamento sanitário, caracterização do problema e 
diagnóstico da situação atual do sistema existente. Os estudos deverão alcançar a 
universalização do atendimento, obedecendo às expansões urbanísticas previstas e às 
projeções populacionais estudadas. A partir daí, serão estudadas todas as alternativas 
tecnicamente viáveis de atendimento, e aquela que apresentar o menor custo de 
implantação aliado à melhor técnica será submetida à análise técnica, ambiental, 
institucional e financeira; 
 
3.1.2 - Estudo Ambiental: deve contemplar as ações e programas de todas as etapas do 
projeto, desde o início das obras até a etapa de operação do empreendimento e seu 
monitoramento. De acordo com a classificação adotada pelo órgão competente, que 
congrega e classifica os projetos em grupos com grau de complexidade diferenciada, 
serão elaborados estudos ambientais desde o estudo de concepção, projeto básico e o 
projeto executivo; 
 
3.1.3 - Serviços de apoio técnico: contemplam o levantamento de dados de campo que 
proporcionarão a confecção dos projetos, básico e executivo; 
 
3.1.4 - Projeto Básico: conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de 
precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou 
serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos 
preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto 
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ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a 
definição dos métodos e do prazo de execução; 
 
3.1.5 - Projeto Executivo: o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução 
completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas – ABNT. 
 
4 - RECOMENDAÇÕES 
 
A elaboração dos trabalhos deverá obedecer também às seguintes recomendações: 
 
4.1. - Diretrizes e parâmetros adicionais a este Termo de Referência, que sejam 
requeridos para o desenvolvimento satisfatório dos projetos, serão fixados na reunião 
inicial para os trabalhos e complementados, se necessário, ao longo da elaboração dos 
mesmos, após a assinatura do contrato, envolvendo a EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO da 
CONTRATANTE e a EQUIPE DA CONTRATADA; 
 
4.2. - Também deverão ser buscadas soluções de execução da obra e operação do 
sistema com a utilização de tecnologias adequadas à realidade local, a custos 
compatíveis com a capacidade de pagamento do município, sem comprometer a 
eficiência do tratamento; 
 
4.3 - Deverão ser consultadas todas as legislações, diretrizes, estudos, projetos e planos 
diretores, em nível Municipal, Estadual ou Federal, que tenham ou possam ter influência 
sobre os trabalhos a serem desenvolvidos; 
 
4.4 - Caso existam obras em andamento, paralisadas ou fora de operação, relacionadas 
ao estudo a ser desenvolvido, deverá ser analisada a pertinência de sua inclusão na 
definição do sistema. 
 
5 - ABRANGÊNCIA DO PROJETO 
 
5.1 - A abrangência do projeto está definida no Plano Municipal de Saneamento, com 
execução por fases. 
 
6 - DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS 
 
6.1 - Os sistemas de esgotamento a serem projetados compreendem a implantação de 
redes coletoras, coletor tronco, estações elevatórias, linhas de recalque, emissários, 
estações de tratamento de esgoto e demais dispositivos acessórios ao sistema de 
esgotamento, além das necessárias adequações e interligações aos sistemas existentes. 
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6.2 - O escopo do projeto deve incluir ainda as especificações técnicas, o orçamento e o 
cronograma físico-financeiro de execução das obras. As etapas e atividades a serem 
cumpridas na execução dos trabalhos deverão ser apresentadas. 
 
7 - ESTUDO DE CONCEPÇÃO 
 
7.1 - O Estudo de Concepção deverá compreender a formulação de alternativas de 
solução dos problemas de esgotamento sanitário, envolvendo a concepção das 
diferentes partes do sistema de esgotamento sanitário sob os aspectos técnico, 
econômico, financeiro, social e ambiental, de modo a permitir a escolha, com segurança, 
da melhor alternativa. 
 
7.1.1 – Deverá ainda compreender a recomposição de asfalto, calçadas, passeios 
públicos e afins. 
 
7.2 - Deverá considerar as características específicas do município, tais como distância 
entre distritos ou povoados a serem beneficiados pela implantação do SES, a existência 
de microbacias, capacidade do município em operar o SES, entre outros, para a 
concepção do sistema. 
 
7.3 - Deverá ainda considerar a NBR 9648:1986, para estudos de concepção de sistemas 
de esgoto sanitário, e demais normas inter-relacionadas, da ABNT. 
 
7.4 - O Estudo de Concepção deverá abranger o seguinte conteúdo básico: 
 
7.4.1 - Arcabouço Legal: 
Análise do arcabouço legal que define as políticas nacional, estadual e municipal 
relativas ao estudo ambiental do sistema de esgotamento sanitário do município 
elencado e suas respectivas localidades, distritos e comunidades. 
 
7.4.2 - Diagnóstico da situação atual e elementos para concepção do sistema: 
O diagnóstico da situação atual deverá compreender as informações relativas aos dados 
gerais da localidade e a descrição e avaliação dos sistemas existentes de esgoto. 
 
7.4.3 - Com o objetivo de identificar as necessidades de intervenção, deverá ser 
realizada pesquisa de demanda local. A pesquisa a ser realizada constituirá a base de 
dados referentes à efetiva demanda da população por serviços de esgotos, para a 
formulação dos estudos de concepção. 
 
7.4.4 - As informações para elaboração do diagnóstico deverão ser levantadas com as 
operadoras dos serviços, autoridades locais, representantes da sociedade civil e da 
população, objetivando determinar as necessidades locais e a importância do projeto 
para a população. Estas informações poderão subsidiar a formulação das alternativas de 
projeto, em especial no que se relacionam com a localização das ETE’s, prazos de 
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execução, transtornos causados pelas obras, entre outros, prevendo a isenção de 
cobrança para equipamentos públicos, plantão de manutenção, e sistema de 
atendimento ao público. 
Estas informações serão apresentadas em um documento que deverá constar como 
anexo ao relatório do estudo de concepção do projeto. 
 
7.5 - DADOS GERAIS DA LOCALIDADE: 
 
7.5.1 – Localização: 
Localização no estado, com as distâncias aos centros mais importantes através das vias 
de comunicação, em planta no formato A4, e em relação ao município em planta no 
formato A3, com a delimitação da área de intervenção direta; altitude, latitude e 
longitude. 
 
7.5.2 – Clima: 
Temperaturas máximas, médias e mínimas; séries históricas de dados meteorológicos e 
pluviométricos, médias anuais e ocorrências de precipitações intensas e estiagens 
prolongadas; curva de intensidade versus período de recorrência válido para a 
localidade; descrição de fatores de influência sobre o clima. 
 
7.5.3 – Acesso: 
Estradas de rodagem, estradas de ferro, navegação aérea, fluvial ou marítima; acesso a 
partir dos possíveis centros fornecedores de materiais e equipamentos a serem 
utilizados na construção do sistema. 
 
7.5.4 – População: 
Série histórica de dados de população urbana e rural; taxas históricas anuais de 
crescimento populacional para o município, distritos e sedes; estudos populacionais 
recentes, quando disponíveis; população flutuante quando significativa, com a indicação 
do período de ocorrência; fluxos migratórios. 
 
7.5.5 - Topografia, hidrologia e geologia:
Plantas topográficas e mapas, inclusive hidrográficos, com os principais acidentes, cotas 
de inundação, entre outros, com abrangência sobre a região relativa à intervenção; 
informações dos meios físicos (bacias hidrográficas, fisiografia, geologia, geomorfologia, 
solos, regimes de chuvas, regime dos cursos d’água); possíveis mananciais superficiais e 
subterrâneos, uso da água à jusante e à montante dos mananciais que poderão servir 
de fonte de água bruta ou, receptores de águas residuárias; meio biótico 
(vegetação/flora e fauna) e sua conservação; faixas de terreno para localização dos 
condutos de interligação desses mananciais e de partes do sistema; e, levantamentos e 
análises aerofotogramétricas, se existirem. 
 
7.5.6 - Deverão ser coletadas e analisadas, enfim, todas as informações do meio em que 
serão projetados os sistemas, realizados e apresentados os cálculos necessários, de 
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forma a prever os impactos, inclusive socioambientais provenientes dos sistemas a 
serem construídos, ampliados ou melhorados. 
 
7.5.7 - Características urbanas: 
Principais características urbanas; densidades demográficas atuais; tendências de 
expansão urbana; dados sobre desenvolvimento regional; posicionamento relativo da 
localidade e do município na região; planos de implantação de obras públicas 
municipais, estaduais e federais, inclusive aquelas que tenham influência sobre o 
projeto, planos diretores existentes, entre outros. 
 
7.5.8 - Condições sanitárias: 
Informações gerais sobre: condições de poluição dos recursos hídricos, ocorrência de 
doenças de veiculação hídrica; problemas relacionados com o saneamento básico 
incluindo drenagem pluvial; séries históricas de indicadores, quando disponíveis, sobre 
número de óbitos de 0 a 5 anos de idade e taxa de mortalidade infantil, com destaque 
para os casos relacionados à falta de saneamento adequado, quando da existência da 
correlação. 
 
7.5.9 - Perfil socioeconômico: 
Descrição atual e tendências do perfil socioeconômico da população do município; 
quadro com informações sobre a distribuição de renda familiar mensal, por faixas de 
salário mínimo. 
 
7.5.10 - Perfil industrial: 
Indústrias existentes; previsão de expansão industrial no município com possível 
demanda por utilização de serviços públicos de saneamento, descrevendo o potencial 
de crescimento; estimativas de consumo de água e tipo de despejo. 
 
7.5.11 - Outros programas: 
Descrever outros programas da área social, principalmente que estejam sendo 
desenvolvidos na área do município, que possam complementar ou interferir no projeto 
a ser desenvolvido. Descrever também programas na área de saneamento, saúde, 
educação ambiental ou infraestrutura que estejam em desenvolvimento ou 
programados para a localidade. 
 
7.5.12 - Sistemas existentes de esgotamento sanitário: 
Caso exista sistema de esgotamento sanitário no município, este deverá ser considerado 
para o levantamento do sistema proposto na área do projeto e deverá ser levada em 
conta sua possível utilização para aproveitamento e/ou melhoria. 
 
7.5.13 - Zonas características da área do projeto: 
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Delimitação da área do projeto, com as características atuais e tendências; definição das 
zonas residenciais, comerciais, industriais, de proteção e de expansão; definição do 
padrão de ocupação atual e futuro de cada uma dessas zonas; densidades demográficas 
em cada época notável de projeto; previsão para expansão da cidade, natureza e 
amplitude das zonas a serem servidas. 
 
7.5.14 - Estudos de demanda de água:
Os estudos de demanda de água deverão ser feitos com base na estimativa do consumo 
per capita e considerando a demanda efetiva. 
 
O consumo per capita deverá ser avaliado através de série histórica mensal de, no 
mínimo os últimos três anos, tomando-se por base os consumos das economias micro 
medidas, exceto quando o índice de hidrometração não for significativo (50%, no 
mínimo). 
 
Caso não haja disponibilidade dessas informações, ou informações confiáveis do sistema 
em estudo, dever-se-á recorrer a informações de localidades com características físicas 
e de tarifas similares, dotadas de micromedição (onde se cobre por m³ consumido e que 
tenha uma tarifa similar, com variação máxima de 10%). 
 
Na hipótese de não se dispor de nenhuma dessas informações para estimar o consumo, 
deverá ser utilizada a curva de demanda da região para estimar o consumo. 
 
7.5.15 - Alternativas técnicas de concepção: 
Deverão ser avaliadas pelo menos duas alternativas técnicas de solução, considerando 
o sistema existente, se houver, e sua integração com as soluções a serem propostas, 
observando-se os seguintes aspectos: 
 
Quanto à projeção populacional, deverá ser estimada a população para período de 
projeto de 30 anos. 
 
Quanto ao tratamento, este deve sempre obedecer à legislação pertinente, porém, 
optar por técnicas adequadas ao município. 
No caso de bacias hidros sanitárias não convergentes para um mesmo ponto, estudar a 
possibilidade de utilização de estações de tratamento de esgoto independentes versus 
bombeamento de esgotos, ou mesmo de solução adequada ao município. 
 
Identificação da necessidade de servidões de passagem para redes coletoras, coletores 
troncos, linhas de recalque e emissários, e a consequente elaboração de plantas 
planimétricas e memoriais descritivos que possibilitem o registro adequado dessas 
áreas. 
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As alternativas técnicas formuladas deverão solucionar o problema de maneira 
completa e integrada, baseando-se em conceitos de comprovada eficiência técnica ou, 
caso sejam inovadores, que possam ter sua eficiência demonstrada. 
 
As alternativas de solução deverão ser ilustradas através de desenhos genéricos ou 
esquemáticos, mas que permitam a perfeita compreensão e avaliação das mesmas. Para 
cada uma das alternativas deverão ser pré-dimensionadas as unidades dos sistemas. 
 
7.5.16 - Sistema de esgotamento sanitário: 
 
7.5.16.1 - Rede coletora:
Definição das bacias de contribuição e população a ser atendida, pré-dimensionamento 
hidráulico da rede e seus acessórios, tipo de material, diâmetro, extensão, profundidade 
média da rede, obras de arte, características geológicas e situação de pavimentação do 
leito das ruas. 
 
7.5.16.2 - Coletor tronco, interceptor e emissário: 
Pré-dimensionamento hidráulico por bacia, dos coletores tronco, interceptores, 
emissários e acessórios, tipo de material, diâmetro, extensão, profundidades médias e 
características geológicas. 
 
7.5.16.3 - Estações Elevatórias de Esgoto - EEE e linhas de recalque: 
Pré-dimensionamento do número e potência dos conjuntos motobomba, material 
utilizado nas linhas de recalque, com os respectivos diâmetros e extensão sob pressão e 
por gravidade. 
 
7.5.16.4 - Estação de Tratamento de Esgoto – ETE: 
Definição de alternativas de locais para instalação, necessidade de desapropriação de 
áreas e tecnologia a ser adotada na sua concepção; descrição para cada sistema 
adotado, capacidade de vazão, eficiência, características dos afluentes e efluentes, 
condições/problemas do planejamento e controle da operação e manutenção; e 
avaliação da possibilidade de ampliação, inclusive dos empreendimentos denominados 
“Minha Casa, Minha Vida”. 
 
O projeto da ETE deverá considerar o grau de tratamento desejável em função da 
classificação do corpo receptor e do seu uso à jusante, em consonância com a Resolução 
CONAMA 357/2005 e Diretriz DZ-215.R-4 e Norma Técnica NT-202.R-10 do INEA. 
Quando o corpo receptor não tiver classificação oficial, dever-se-á considerar a 
capacidade de diluição e recuperação do corpo receptor até o ponto mais próximo de 
reutilização (se for o caso, considerar o uso de um modelo matemático de simulação da 
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qualidade das águas); disposição do lodo produzido; avaliação da relação entre as 
características do corpo receptor, volume de esgotos aduzidos à ETE e seu grau de 
tratamento. 
 
7.5.16.5 - Instalação hidráulico-sanitária específica: 
Identificação da necessidade de inclusão no projeto, de financiamento de instalações 
hidráulico-sanitárias intra- domiciliares ou equipamentos sanitários. 
 
7.5.15.6 - Orçamento preliminar das alternativas: 
Os orçamentos preliminares deverão ser elaborados de acordo com o pré-
dimensionamento das unidades do sistema, tendo como base os preços do Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI. Caso não existam 
composições para algum item, poderá também ser adotada como referência o 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT e finalmente a Tabela 
de Preços da Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro – EMOP. 
 
Na ausência de parâmetros no SINAPI ou fontes publicadas por entidades oficiais, para 
obter custos praticados na região recomenda-se que a pesquisa direta no mercado 
ocorra por meio da coleta de três informações para encontrar a mediana* da amostra 
(valor central). 
 
* Exemplo: 
Proposta 1: R$ 55.000,00 
Proposta 2: R$ 70.000,00 
Proposta 3: R$ 79.000,00 
No caso, a mediana é o valor da proposta 2: R$ 70.000,00. 
 
Deverão ser consideradas nos custos as ligações domiciliares a serem executadas em 
terrenos vagos, que ficarão como espera nas calçadas, evitando-se nova abertura do 
leito carroçável das vias. 
 
O custo das eventuais áreas a desapropriar deverá ser levantado criteriosamente com 
consulta à Prefeitura Municipal, órgãos locais e imobiliárias, seguindo os critérios das 
seguintes normas: 
 
NBR 14653-1:2001- Avaliação de imóveis gerais; 
NBR 14653-2:2011- Avaliação de imóveis urbanos; 
NBR 14653-3:2004 - Avaliação de imóveis rurais. 
 
 
7.5.16.7 - Comparação e seleção de alternativas: 
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Nos custos de operação, o componente energia elétrica também deverá ser 
apresentado em termos econômicos. A comparação das diferentes alternativas deverá 
ser feita através do cálculo do fluxo de caixa, a valor presente, dos custos de 
investimentos, operação e manutenção, não considerando os custos de depreciação e 
inflação, à taxa de desconto de 12%, ao longo do período de projeto. 
 
Para efeito de comparação de alternativas e análise custo-benefício, deverão ser 
incluídos os custos dos terrenos (valor de mercado, mesmo que estas áreas tenham sido 
doadas, desapropriadas ou que já sejam de propriedade da empresa, do município, do 
Estado ou do Governo Federal). 
 
A alternativa de solução selecionada deverá corresponder àquela de mínimo custo. 
 
7.6 - ESTUDOS AMBIENTAIS 
 
7.6.1 - Elaboração dos estudos ambientais e de documentos necessários ao 
licenciamento junto aos órgãos ambientais, bem como para orientar a tomada de 
decisão das alternativas de concepção. 
Os estudos ambientais deverão indicar a situação atual do meio ambiente, este 
entendido como o conjunto de fatores físicos, químicos, biológicos, culturais e 
socioeconômicos; avaliação de impacto, com alcance e amplitude que o projeto 
pretendido causará nesse meio ambiente, em um determinado espaço de tempo; 
estudo das medidas mitigadoras, com vistas a minimizar os impactos negativos e 
elaboração de planos de monitoramento para o controle das principais variáveis do 
sistema, como qualidade do efluente tratado que retorna ao meio ambiente. 
 
7.6.2 - A elaboração dos estudos ambientais deverá seguir as diretrizes do órgão 
ambiental responsável, com enfoque objetivo no atendimento das exigências, conforme 
o porte, o potencial poluidor e a localização do empreendimento, integrando as 
informações secundárias disponíveis sobre o meio socioeconômico e ambiental com 
informações do projeto e dados obtidos no campo por equipe multidisciplinar. 
 
7.6.3 - As informações técnicas devem ser traduzidas em linguagem acessível ao público 
em geral, ilustrado por mapas em escalas adequadas, quadros, gráficos e, se necessário, 
outras técnicas de comunicação visual, de modo que se possa entender claramente as 
vantagens e desvantagens do projeto, bem como as consequências ambientais de sua 
implementação. 
 
7.6.4 - Durante a elaboração dos estudos de concepção e viabilidade, as alternativas 
formuladas serão discutidas com a EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO para definição da 
concepção básica. A partir desta definição a CONTRATADA deverá confirmar junto ao 

 

 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

 

Página 17 de 50 

órgão ambiental responsável a necessidade de licenciamento ambiental para o 
empreendimento. Se porventura houver esta exigência, deverá providenciar o referido 
licenciamento ambiental. 
 
7.6.5 - A partir das deliberações do órgão responsável pelo processo de licenciamento 
ambiental, a CONTRATADA deverá elaborar os estudos pertinentes ao 
empreendimento, que poderão compreender a elaboração dos seguintes estudos: 
Estudo de Impacto Ambiental – EIA / Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, Plano de 
Controle Ambiental – PCA, Relatório de Controle Ambiental – RCA, dentre outros. 
 
7.6.6 - A elaboração dos estudos ambientais e a defesa dos mesmos junto ao órgão serão 
de responsabilidade da CONTRATADA, bem como o requerimento do licenciamento 
ambiental, o acompanhamento administrativo junto aos órgãos ambientais e a 
preparação dos documentos obrigatórios. 
 
7.6.7 - Caberá ao município o pagamento das taxas referentes ao processo de 
licenciamento ambiental. Para tanto, a CONTRATADA deverá, logo no início dos 
trabalhos, realizar reunião com o município para apresentação das etapas e 
responsabilidades no processo. 
 
7.7 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 
 
7.7.1 - Compreendem os levantamentos topográficos e geotécnicos, onde se insere 
inclusive as análises de interferências com vegetação, estruturas e canalizações 
subterrâneas, resistividade do solo, quando necessário ao tipo e característica da obra. 
 
7.7.2 - Os custos de investimentos deverão contemplar mão-de-obra, materiais, 
equipamentos e outros insumos que se fizerem necessários. 
 
7.7.3 - Na medida em que sejam disponibilizadas pelos órgãos contratantes, a 
CONTRATADA poderá utilizar as bases cartográficas e caracterizações geológicas 
existentes, desde que sejam atuais e ofereçam a confiabilidade necessária para o 
desenvolvimento dos projetos. Nestes casos, a CONTRATADA não será remunerada. 
 
7.7.4 - Na ausência no todo ou em parte das informações topográficas, a CONTRATADA 
realizará os serviços de apoio técnico. 
 
7.7.5 - A definição dos serviços será acompanhada e aprovada pela EQUIPE DE 
FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. Os serviços deverão ser elaborados em obediência a 
todas as normas pertinentes da ABNT. 
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7.7.6 - Caso o município já possua algum dos produtos elencados acima, total ou 
parcialmente, inclusive serviços necessários à plena execução dos projetos, esses não 
serão remunerados à CONTRATADA, devendo ser discutidos caso a caso entre a 
CONTRATANTE e a CONTRATADA. 
 
7.8 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E CADASTRAIS 
 
7.8.1 - O levantamento topográfico deve conter todas as informações necessárias à 
elaboração do projeto, inclusive com indicação dos marcos de coordenadas e 
Referências de Nível (RN’s) utilizados. 
 
7.8.2 - Os serviços de levantamento topográfico deverão atender aos procedimentos da 
NBR 13133:1996. 
 
7.8.3 - Levantamento detalhado de interferências subterrâneas: 
Deve ser executado um levantamento detalhado da locação das estruturas e dutos 
subterrâneos das diversas concessionárias e órgãos públicos de serviços de energia 
elétrica, gás encanado, telefonia, oleodutos, galeria de águas pluviais, entre outros. 
 
7.9 – LOCAÇÃO: 
 
7.9.1 - Planta de locação – Geral: 
Devem ser representadas as curvas de nível a cada metro, a malha de coordenadas 
georreferenciadas, no Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas – 
SIRGAS2000, as ruas adjacentes, quando se tratar de obra em área urbana, bem como 
todas as distâncias entre os elementos referentes às unidades projetadas. Quando 
aplicável deve ser apresentada a malha de coordenada topográfica local com tabela de 
valores x, y e z dos valores a serem locados. 
 
7.9.2 - Planta de locação – Área Projetada: 
Deve constar a malha de coordenadas no SIRGAS2000, as curvas de nível, todos os 
elementos projetados e existentes, bem como as cotas definitivas do terreno. Deve 
conter as coordenadas dos vértices das áreas de implantação. 
 
7.9.3 - Devem ainda ser indicados os acessos ao local, a vegetação existente, as áreas de 
interferência com áreas de interesse ambiental, os taludes projetados, as estruturas e 
seus elementos, bem como os afastamentos relativos aos limites da área. 
 
7.10 - LEVANTAMENTO GEOTÉCNICO 
O reconhecimento das características do subsolo deve ser feito por sondagens a 
percussão, conforme a necessidade técnica. 
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7.10.1 - Deverá ser feita, no mínimo, a seguinte quantidade de furos: 
 
 
7.10.1.1 - Redes Coletoras: 4 furos de sondagem por localidade; 
 
7.10.1.2 - Coletores Tronco/Interceptores: 2 furos de sondagem por localidade; 
 
7.10.1.3 - Estações Elevatórias: 1 furo de sondagem por EEE; 
 
7.10.1.4 - Estações de Tratamento: 3 furos de sondagem por ETE. 
 
 
7.11 - O RELATÓRIO DOS SERVIÇOS DEVE CONTER: 
 
7.11.1 - o título do projeto; 
 
7.11.2 - a data de execução (início e término); 
 
7.11.3 - a locação dos pontos através de coordenadas e amarrações; 
 
7.11.4 - a cota do terreno no local do furo; 
 
7.11.5 - o nível do lençol freático. 
 
7.11.6 - Sondagem a percussão 
 
7.11.7 - o número de golpes para penetração, de metro em  metro; 
 
7.1.8 - o número da amostra; 
 
7.11.9 - a classificação das camadas do subsolo; 
 
7.11.10 - a profundidade do avanço a trado e lavagem; 
 
7.11.12 - o nível do lençol freático; 
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8 - PROJETO BÁSICO 
 
Para a elaboração do projeto básico e detalhamento da alternativa escolhida no Estudo 
de Concepção, deverão ser descritos no mínimo os seguintes itens: 
 
8.1 - Localização e área de abrangência. 
 
8.1.1 - Indicação do município, das bacias hidrográficas, dos bairros e da área. 
 
8.1.2 - Variação de cotas topográficas. 
 
8.1.3 - Análise da planta topográfica e indicação das cotas máxima e mínima na área da 
bacia de esgotamento. 
 
8.1.4 - Divisão de sub-bacias. 
 
8.1.5 - Definição dos limites de sub-bacia pela análise da planta topográfica. A 
identificação dos limites deve ser orientada pela malha hídrica e pelas rodovias. Os 
limites propostos deverão ser detalhados na elaboração dos projetos executivos de SES. 
 
8.1.6 - Perfil topográfico. 
 
8.1.7 - O desenho do perfil topográfico auxilia na identificação do sentido de 
escoamento dos coletores de esgoto. 
 
8.1.8 - Estudo hidrológico. 
 
8.1.9 - No que tange ao controle de poluição, por meio da análise da capacidade de 
recebimento dos corpos receptores de efluentes de sistemas de esgotos, gerando 
informações sobre vazões mínimas de cursos d’água, capacidade de reaeração e 
velocidade do escoamento. 
 
8.1.10 – População. 
 
8.1.11 - População atual e estimativa do crescimento populacional no período 30 anos. 
 
8.1.12 - Produção de esgoto. 
 
8.1.13 - Deverão ser consideradas as estimativas de vazões (máxima, média e mínima) 
de esgoto produzido no período 30 anos e observada a escalonabilidade do sistema 
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através do uso de módulos independentes de expansão do sistema de esgotamento 
sanitário. 
 
8.1.14 - Unidade de coleta e elevação. 
 
8.1.15 - Descrição do tipo, extensão dos coletores e interceptores, diâmetros máximos, 
custo de implantação e linha de recalque e custo de energia elétrica para bombeamento, 
custo de desapropriação de terreno. 
 
8.1.16 - Unidade de tratamento e destinação final. 
 
8.1.17 - Localização da ETE, identificação do corpo receptor e estimativas por tipo de 
tratamento (área demandada, custo de implantação, operação e manutenção, e 
produção de lodo). 
 
8.1.18 - Caracterização dos Corpos Receptores. 
 
8.1.19 - Deverão ser realizadas pesquisas de dados dos corpos receptores a serem 
utilizados nos projetos de esgotamento sanitário, especificamente quanto à sua 
classificação no ponto de lançamento do efluente tratado. 
 
8.2 - No projeto básico deverão estar contemplados preliminarmente ainda os seguintes 
serviços: 
 
8.2.1 - Projeto de terraplanagem: 
 
8.2.1.1 - O projeto do movimento de terra deve ser baseado na cota de arrasamento, na 
forma e nas dimensões das unidades, na topografia e na geologia do local destinado à 
sua implantação. 
 
8.2.1.2 - Devem ser analisadas as alternativas para bota-fora e área de empréstimo. 
 
8.2.1.3 - Devem ser consideradas nessa análise apenas as áreas com autorização 
ambiental fornecida por órgão competente. 
 
8.2.1.4 - Para a área de empréstimo devem ser feitas sondagens e análises geotécnicas 
que permitam atestar a adequação da jazida quanto à qualidade e à quantidade. 
 
8.2.1.5 - As documentações para licenciamento ambiental da área da jazida deverão ser 
fornecidas pela CONTRATADA. 
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8.2.1.6 - Devem ser apresentados os seguintes desenhos: 
 
8.2.1.6.1 - Movimento de terra; 
 
8.2.1.6.2 – Planta; 
 
8.2.1.6.3 - Locação das unidades projetadas e todos os elementos do projeto, 
devidamente cotados; 
 
8.2.1.6.4 - Curvas de nível do terreno natural, de metro a metro; 
 
8.2.1.6.5 - Indicação das seções transversais e longitudinais; 
 
8.2.1.6.6 - Indicação das áreas de corte e aterro; 
 
8.2.1.6.7 - Projeção das unidades a serem executadas e de qualquer outro elemento 
existente que possa interferir com a obra; 
 
8.2.1.6.8 - Planta de interferências, com vegetação existente; 
 
8.2.1.6.9 - Seções transversais e longitudinais; 
 
8.2.1.6.10 - Terreno natural; 
 
8.2.1.6.11 - Greides projetados; 
 
8.2.1.6.12 - Áreas de corte e aterro e respectivos volumes; 
 
8.2.1.6.13 - Espessuras das camadas a serem compactadas, grau de compactação (argila) 
ou compacidade relativa (areia); 
 
8.2.1.6.14 - Taludes com dimensões, cotas e declividades; 
 
8.2.1.6.15 - Cortes da vala da fundação e suas dimensões, cotas e detalhes; 
 
8.2.1.6.16 - Escoramento de escavação; 
 
8.2.1.6.17 - Projeto detalhado do escoramento com o respectivo memorial de cálculo; 
no caso de talude, demonstrar sua estabilidade; 
 
8.2.1.6.18 - Projeto de Drenagem; 
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8.2.1.6.19 - A drenagem e dispositivos de proteção dos taludes devem ser 
compatibilizados com a drenagem específica da obra a ser executada; 
8.2.1.6.20 - Quando possível deverão ser previstos sistemas de retenção ou mesmo de 
reaproveitamento das águas pluviais em operações internas dos sistemas de 
esgotamento e/ou de tratamento. 
 
8.2.1.6.21 - Projetos básicos dos sistemas de esgotamento sanitário (SES). 
 
8.3 - O nível de detalhamento requerido nesta etapa é aquele que possibilite a avaliação 
do custo do empreendimento e permita elaborar a documentação para a sua licitação. 
 
8.3.1 - Nesta etapa, deverão ser considerados os seguintes produtos: 
 
8.3.1.1 - Os levantamentos topográficos e geológicos, estudos;
 
8.3.1.2 - Hidrológicos e de caracterização dos corpos hídricos deverão estar concluídos. 
As soluções técnicas globais deverão estar suficientemente detalhadas, de forma a 
minimizar a necessidade de reformulação ou de alterações durante a fase de 
implantação do empreendimento. 
 
8.3.1.3 - Os cálculos hidráulicos e o dimensionamento de todas as partes do sistema 
deverão estar concluídos, abrangendo o tipo de material, diâmetros e extensão das 
tubulações, com a identificação dos tipos de serviços a serem executados e materiais e 
equipamentos necessários, com as respectivas especificações que assegurem os 
melhores resultados para o empreendimento. 
 
8.3.1.4 - Elaboração da planilha de orçamento do custo global da obra, fundamentado 
em quantitativos de serviços e custos unitários, conforme orientação da CONTRATANTE. 
A planilha orçamentária, bem como a memória de cálculo de quantitativos deverão ser 
apresentados em mídia impressa e em meio digital aberto. 
 
8.3.1.5 - Rede Coletora, Interceptores e Emissários. 
 
8.3.1.6 - As redes coletoras deverão ser projetadas de modo a possibilitar o máximo de 
esgotamento por gravidade das edificações compreendidas na área de projeto. Para as 
situações em que a topografia não permita a solução de esgotamento por gravidade, a 
CONTRATADA deverá propor alternativas visando sempre ao menor custo de operação 
e manutenção sem, entretanto, comprometer a qualidade do sistema de esgotamento. 
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8.3.1.7 - As redes coletoras deverão ser projetadas preferencialmente pelas vias 
públicas, de tal forma a permitir a ligação, por gravidade, da última caixa de inspeção à 
rede. Nos casos em que se configure a impossibilidade de ligação das edificações à rede 
coletora localizada na via pública, a CONTRATADA deverá propor alternativas de traçado 
pelo fundo das edificações. 
 
8.3.1.8 - Os critérios a serem observados no dimensionamento hidráulico da rede 
coletora e interceptores são os indicados na NBR 9649:1986 e NBR 12207:1992. 
 
8.4 - Itemização mínima: 
 
8.4.1. - A itemização mínima a ser desenvolvida pelo projeto das redes coletoras, 
interceptores e emissários será a seguinte: 
 
8.4.1.1 - Concepção geral por bacia hidros sanitárias; 
8.4.1.2 - Traçado das redes coletoras, interceptores, coletores tronco e emissários; 
8.4.1.3 - Características tais como: 
8.4.1.4 - Diâmetros; 
8.4.1.5 - Materiais; 
8.4.1.6 - Recobrimentos; 
8.4.1.7 - Assentamento das canalizações; 
8.4.1.8 - Verificação das profundidades máximas de assentamento; 
8.4.1.9 - Grandezas hidráulicas; 
8.4.1.10 - Localização e padronização dos Poços de Visita- PV’s; 
8.4.1.11 - Localização e padronização dos ramais prediais; 
8.4.1.12 - Alinhamento de coletores; 
8.4.1.13 - Obras especiais e acessórios. 
8.4.1.14 - Vazão do projeto; 
8.4.1.15 - Dimensionamento das redes secundárias (planilhas); 
8.4.1.16 - Dimensionamento dos interceptores e coletores tronco (planilha); 
8.4.1.17 - Memorial descritivo; 
8.4.1.18 - Memória de cálculo; 
8.4.1.19 - Peças gráficas. 
8.4.1.20 - Plantas de conjunto de ruas 
 
8.5 - redes: 
 
8.5.1 - Para o projeto das redes deverão ser apresentadas plantas de conjunto de ruas 
contendo, no mínimo: 
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8.5.1.1 - Indicação das bacias e sub-bacias, com as respectivas 
densidades demográficas; 
8.5.1.2 - Redes existentes – cadastro mínimo (trechos, PV’s, sentido); 
8.5.1.3 - Designação dos logradouros e bairros; 
8.5.1.4 - Distância entre poços de visita; 
8.5.1.5 - Diâmetro e tipo de material das tubulações 
projetadas; 
8.5.1.6 - Sentido de caimento e declividades das tubulações; 
8.5.1.7 - Cotas das superfícies superiores dos tampões dos poços de visita; 
8.5.1.8 - Cotas dos fundos dos poços; 
8.5.1.9 - Profundidades dos poços; 
8.5.1.10 - Travessias especiais (vias e outros); 
8.5.1.11 - Tipos de terrenos; 
8.5.1.12 - Tipos de pavimentação (terra, asfalto, paralelepípedo, entre 
outros) 
8.5.1.13 - Identificação dos pontos de ligação para terrenos vagos. 
 
8.6 - Elevatórias 
 
8.6.1 - Cada elevatória deverá ser justificada quanto à necessidade de sua utilização. 
Deverão ser apresentadas plantas de situação, locação e de interligação dos barriletes e 
canalizações, planta de urbanização da área, todas as plantas, cortes e detalhes 
necessários ao entendimento da unidade. Quadro de peças contendo especificações e 
quantidades. 
 
8.6.2 - Os critérios a serem observados para o dimensionamento hidráulico das 
elevatórias são os indicados na NBR 12208:1992 e nas recomendações a seguir: 
 
 
8.6.3 - As elevatórias deverão ser dimensionadas para a vazão máxima horária, ao longo 
das etapas de projeto, considerando a infiltração na rede coletora. 
 
8.6.4 - As elevatórias deverão ser dotadas de bombas autoescorvante e automatizadas, 
sempre considerando uma bomba de reserva, instalada, funcionando em regime 
alternado. 
 
8.6.5 - O dimensionamento das bombas deverá levar em conta as características 
operacionais e critérios econômicos, avaliados em conjunto com as linhas de recalque. 
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8.6.6 - As elevatórias deverão prever dispositivos de retiradas das bombas e local para 
limpeza com retorno do material resultante para o canal de entrada. O local de limpeza 
deverá prever um ponto de água ligado à rede de abastecimento. 
 
8.6.7 - A possibilidade de descargas nas estações elevatórias de esgotos deverá levar em 
conta a sua localização, os cuidados sanitários e as exigências dos órgãos ambientais. 
 
8.6.8 - Todas as elevatórias deverão prever gradeamento, localizado em canal afluente, 
antes da entrada no poço de sucção, seguindo de medidor de vazão. 
 
8.6.9 - O gradeamento deverá prever cesto para remoção diária do material acumulado. 
 
8.6.10 - No ponto de entrada de energia elétrica deve ser previsto dispositivo que 
permita a ligação de gerador de emergência. 
 
8.6.11 - Deverá ser incluído no projeto da EEE um gerador de energia de emergência, 
incluindo o espaço físico para seu abrigo. 
 
8.7 - Itemização mínima 
 
8.7.1 - A itemização mínima a ser desenvolvida pelo projeto das estações elevatórias 
será a seguinte: 
 
8.7.1.1 - Concepção geral das EEE(s); 
8.7.1.2 - Vazões afluentes ao longo das etapas do projeto; 
8.7.1.3 - Dimensionamento das unidades e equipamentos; 
8.7.1.4 - Projetos hidráulico (perdas de carga, altura manométrica, análise dos 
transientes hidráulicos pelo método das características com vistas à proteção das linhas 
de recalque), de montagem mecânica, das instalações elétricas, arquitetônico, e 
projetos estruturais; 
8.7.1.5 - Adoção de variadores de frequência elétrica nas unidades de médio e grande 
porte; 
8.7.1.6 - Memorial descritivo; 
8.7.1.7 - Manual de operação e manutenção; 
8.7.1.8 - Peças gráficas. 
 
8.8 - Linhas de Recalque 
 
8.8.1 - No dimensionamento das linhas de recalque deverão ser observadas a NBR 
12208:1992 e a recomendação a seguir: 
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8.8.1.2 - Os diâmetros das tubulações deverão ser escolhidos por critério econômico, 
em conjunto com as bombas, levando-se em conta os custos de aquisição, 
assentamento, e operação e manutenção, principalmente os custos de energia elétrica. 
 
8.8.1.3 - Deverão ser apresentadas plantas de caminhamento com os respectivos perfis 
contendo indicação de mudanças de direção e dispositivos especiais com registros, 
plantas indicativas de obras de arte, entre outros. 
 
8.8.2 - Os perfis deverão conter os seguintes elementos: 
 
8.8.2.1 - Estaqueamento; 
8.8.2.2 - Cotas do terreno e da geratriz inferior da tubulação; 
8.8.2.3 - Diâmetro e tipo de material das tubulações 
projetadas; 
8.8.2.4 - Declividade; 
8.8.2.5 - Profundidade; 
8.8.2.6 - Comprimento; 
8.8.2.7 - Recobrimento das tubulações 
8.8.2.8 - Tipos de terreno; 
8.8.2.9 - Tipos de pavimentação; 
8.8.2.10 - Travessias especiais (vias e outros). 
 
8.9 - Itemização mínima: 
 
8.9.1 - A itemização mínima a ser desenvolvida pelo projeto das linhas de recalque será 
a seguinte: 
 
8.9.1.1 - Traçado planialtimétrico; 
8.9.1.2 - Perfil com os elementos já citados anteriormente; 
8.9.1.3 - Vazões a recalcar; 
8.9.1.4 - Dimensionamento hidráulico (determinação dos diâmetros 
econômicos); 
8.9.1.5 - Definição e especificação dos dispositivos de proteção das 
linhas; 
8.9.1.6 - Blocos de ancoragem; 
8.9.1.7 - Memorial descritivo; 
8.9.1.8 - Peças gráficas. 
 
8.10 - Estação de Tratamento de Esgoto: 
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8.10.1 - A estação de tratamento deverá prever os seguintes componentes, ou outros 
mais, a serem definidos com a EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE: 
 
8.10.1.1 - Canal de chegada; 
8.10.1.2 - Gradeamento; 
8.10.1.3 - Desarenador; 
8.10.1.4 - Calha Parshall; 
8.10.1.5 - Unidades de tratamento. 
 
8.11 - Itemização mínima: 
 
8.11.1 - A itemização mínima a ser desenvolvida pelo projeto da Estação de Tratamento 
será a seguinte: 
 
 
8.11.1.1 - Descrição geral dos procedimentos e dispositivos de tratamento a serem 
adotados; 
8.11.1.2 - Vazões de esgoto sanitário a tratar; 
8.11.1.3 - Dimensionamento hidráulico-sanitário; 
8.11.1.4 - Dimensionamento das estruturas hidráulicas e laboratório; 
8.11.1.5 - Drenagem das áreas; 
8.11.1.6 - Projeto arquitetônico, urbanístico e paisagístico do parque da ETE; 
8.11.1.7 - Manual de operação e manutenção; 
8.11.1.8 - Memorial descritivo; 
Peças gráficas; 
8.11.1.9 - Modulação do processo em etapas de implantação; 
8.11.1.10 - Detalhamento das tubulações de interligação. 
 
8.12 - Memória de Cálculo: 
 
8.12.1 - Os cálculos e estudos gráficos que tenham sido elaborados para a obtenção das 
definições do projeto, deverão ser apresentados em forma de memorial digitado. 
 
8.12.2 - Planta do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município 
 
8.12.3 - Deverá conter área de abrangência do projeto, indicando as bacias e sub-bacias 
contribuintes, com indicações das densidades demográficas, traçado, diâmetro e 
material dos coletores troncos, interceptores, emissário e localização de estações 
elevatórias (número de bombas, vazões e respectivas potências), estações de  
tratamento (tipo, capacidade), para a etapa de licitação das obras. 
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8.12.4 - Deverá ainda constar desta planta a representação do corpo receptor. 
 
8.13 - Plano de desapropriações e titularidade das áreas: 
 
8.13.1 - Deverá ser apresentada a relação das desapropriações necessárias à 
implantação do projeto, incluindo nesta relação o nome da propriedade com a área 
correspondente a desapropriar e a remanescente, se houver, croquis da área e de 
localização, nome do proprietário, seu endereço e valor, determinado criteriosamente, 
das terras e das benfeitorias. 
 
8.13.2 - As áreas escolhidas deverão ser objeto de decreto específico do município, 
conforme o Decreto-Lei n° 3.365, de 21 de junho de 1.941, que dispõe sobre 
desapropriações por utilidade pública. Para tanto, a CONTRATADA deverá, logo no início 
dos trabalhos, realizar reunião com o município para apresentação das etapas e 
responsabilidades no processo. 
 
8.13.3 - Observar que a implantação das estações elevatórias e de tratamento de 
esgotos requer a observância dos distanciamentos para atendimento às condições 
sanitárias e socioambientais adequadas. 
 
 
9 - PROJETO EXECUTIVO 
 
 
9.1 - O projeto executivo partirá da alternativa escolhida no estudo de concepção, 
detalhada no projeto básico e compreenderá um conjunto de elementos necessários e 
suficientes, com nível adequado de precisão, para caracterizar a obra, serviço ou 
complexo de obras e serviços, devidamente analisado e aprovado pelos órgãos 
fiscalizadores. 
 
9.2 - O projeto executivo deverá conter os detalhes e demais informações necessárias 
ao entendimento e apresentar pelo menos os seguintes projetos: 
 
9.2.1 - Projeto Arquitetônico: 
 
9.2.1.1 - A elaboração do projeto de arquitetura tem por finalidade manter uma perfeita 
harmonia visual, estética e funcional das diversas unidades, inclusive com as unidades 
existentes, compatibilizando- se com os projetos mecânicos, hidráulicos, estruturais, 
elétricos e de instrumentação/automação. 
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9.2.1.2 - Os aspectos urbanísticos e paisagísticos, caracterizados em projeto, visam 
buscar o equilíbrio entre a obra a ser implantada e o meio físico onde esta se encontra 
inserida. 
 
9.2.1.3 - Deve ser apresentado o memorial descritivo, caracterizando cada finalidade ou 
utilização prevista no projeto (administração, produtos químicos, tubulação, entre 
outros). 
 
9.2.1.4 - O projeto arquitetônico deve atender às recomendações de segurança e de 
saúde, às recomendações do Corpo de Bombeiros e às exigências do Código Sanitário, 
do Código de Obras e Edificações da Prefeitura, bem como demais exigências e 
recomendações técnico-legais aplicáveis. 
 
9.2.1.5 - Nesse projeto deve-se buscar a solução de problemas relativos ao conforto 
ambiental e à emissão de aerossóis. Quando não for possível, devem-se fornecer 
recomendações para que esses problemas sejam mitigados através de projetos 
paisagísticos, urbanísticos e outros. 
 
9.2.1.6 - Do projeto arquitetônico devem constar: plantas, fachadas, coberturas, cortes, 
entre outros, devidamente cotados, com detalhamento em grau suficiente para a 
identificação dos diferentes materiais de acabamento, das cores, dimensões e 
tratamento termo acústico, quando necessário. 
 
9.2.2 - Projeto Estrutural: 
 
9.2.2.1 - Esse projeto deve ter como referência os projetos hidráulicos, elétricos, 
mecânicos, de terraplanagem, de arquitetura e de urbanismo. 
 
9.2.2.2 - As especificações dimensionais e cargas constantes nos projetos de hidráulica, 
elétrica e mecânica devem acompanhar o memorial de cálculo estrutural. 
 
9.2.2.3 - Devem ser descritos os materiais, bem como os tipos de acabamento que sejam 
necessários à boa compreensão do projeto estrutural. 
 
9.2.3 - Método construtivo: 
 
9.2.3.1 - Os métodos construtivos devem ser detalhados para cada uma das etapas de 
obra e devem ser compatíveis com o respectivo cronograma de execução. Deve, ainda, 
ser justificada a sua escolha na comparação com os outros métodos. 
 
9.2.4 - Memorial de cálculo das obras: 
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9.2.4.1 - A empresa projetista deve desenvolver o projeto com base em critérios de 
durabilidade, funcionalidade, estética, estanqueidade e de segurança das estruturas, em 
critérios de exequibilidade construtiva e de viabilidade econômica, bem como na 
adequação ao projeto arquitetônico previsto. 
 
9.2.5 - Peças gráficas: 
 
9.2.5.1 - Os desenhos devem abranger fundações, blocos, lajes, vigas, paredes, pilares, 
cobertura e outros componentes específicos. 
 
9.2.5.2 - Os desenhos devem proporcionar uma visão geral do projeto, apresentando 
todas as plantas e cortes necessários para o seu entendimento, bem como indicando as 
juntas de dilatação, apoios, ressaltos, cotas de interesse e outros 
detalhes relevantes. 
 
9.2.6 - Projeto de formas: 
 
9.2.6.1. - Os desenhos devem apresentar as formas das estruturas, em planta, cortes e 
detalhes necessários à sua montagem, bem como a posição relativa entre seus 
elementos, juntas e cotas. 
 
9.2.6.2 - Devem constar, nesses desenhos, os detalhes da fixação de peças mecânicas, 
como ranhuras, chumbadores, perfis para "stop-logs", "flap-gates", comportas, peças 
embutidas, etc. 
 
9.2.7 - Projeto de armação: 
 
9.2.7.1 - Os desenhos devem mostrar a ferragem necessária para a armação dos 
elementos citados, tanto em planta quanto em cortes, devendo cada um deles ser 
identificado através de um número. Cada tipo de barra da armadura deve ter, na mesma 
folha, um detalhe apresentando comprimento, bitola e dobras. O espaçamento entre 
barras da armadura deve ficar claramente indicado, tanto em planta como 
nos cortes. 
 
9.2.7.2 - O modo de dobrar emendas e ganchos deve atender à NBR 6118:2007. Os 
desenhos devem conter a lista de armadura e o respectivo resumo, evitando uma 
relação à parte. 
 
9.3 – Concreto:
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9.3.1 – Durabilidade: 
 
9.3.1.1 - Devem constar no projeto, a relação água/cimento, o consumo de cimento por 
metro cúbico de concreto, o tipo de cimento e o cobrimento, que determinam a 
durabilidade da estrutura, bem como a dimensão máxima do agregado usado, a fim de que 
se possa verificar o item 6.3.2.2 (espaçamento das barras nas vigas) da NBR 6118:2007. 
 
9.3.2 - Resistência Característica à Compressão: 
 
9.3.2.1 - A resistência característica à compressão do concreto (fck), expressa em MPa 
utilizada no cálculo das estruturas, deve ser enquadrada nos grupos previstos na NBR 
8953:2011  (concreto para fins estruturais - classificação por grupos de resistência). 
 
9.3.4 – Impermeabilização: 
 
9.3.4.1 - Devem ser consideradas, como parte integrante do projeto, as impermeabilizações 
previstas, especificando-se os materiais e sistemas impermeabilizantes, bem como os 
detalhes de acabamento a serem adotados nos pontos críticos: ralos, platibandas, juntas de 
dilatação, mudanças de ângulo, entre outros. 
 
9.3.4.2 - O projeto deve atender às prescrições da NBR 9575:2010. 
 
9.3.5 – Escoramento: 
 
9.3.5.1 - A CONTRATADA deve elaborar o projeto do escoramento metálico-madeira, 
quando necessário, para a vala ou cava, levando em conta o perfil geológico e as cargas 
atuantes. Em solos com permeabilidade muito baixa, deve ser considerado, no 
dimensionamento, o empuxo hidrostático. 
 
9.3.5.2 - O escoramento deve ser criteriosamente avaliado em termos de custos e 
segurança. O projeto de escoramento deve ser suficientemente detalhado, indicando, 
sempre, as cotas, na busca da redução de custos, seja considerando escavação em talude 
ou métodos não destrutivos, principalmente quando em áreas urbanas com muitas 
interferências. 
 
9.3.6 - Projeto Hidráulico: 
 
9.3.6.1 - Deverá contemplar o dimensionamento hidráulico especificado nas respectivas 
normas da ABNT para redes coletoras, coletores troncos, interceptores, estações 
elevatórias, linhas de recalque, estação de tratamento e emissários. 
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9.3.6.2 - O relatório de apresentação do projeto deve conter, no mínimo: 
 
9.3.6.2.1 - cálculo hidráulico em planilhas impressas e em meio 
eletrônico; 
9.3.6.2.2 - aspectos construtivos e de montagem; 
9.3.6.2.3 - definição de tubos, conexões e acessórios, materiais e respectivas quantidades; 
9.3.6.2.4 - especificações de serviços; 
9.3.6.2.5 - orçamentos; 
 
 
 
9.3.6.2.6 - aspectos de operação e manutenção; 
9.3.6.2.7 - diagramas unifilares, plantas esquemáticas e desenhos. 
 
9.3.7 - Projeto Mecânico: 
 
9.3.7.1 - Os equipamentos e materiais integrantes do projeto hidráulico devem ser 
especificados, apresentando todas as suas características operacionais e dimensionais, bem 
como manuais de operação e manutenção. 
 
9.3.7.2 - Devem ser elaborados projetos de montagem, com desenhos de conjunto e 
subconjunto e de detalhes não normalizados, que permitam caracterizar, montar e efetuar 
a manutenção preditiva, preventiva e/ou corretiva dos equipamentos, tais como: 
 
9.3.7.2.1 – Comportas; 
9.3.7.2.2 – Válvulas; 
9.3.7.2.3 – Adufas; 
9.3.7.2.4 – Tubulações; 
9.3.7.2.5 – Ventilação; 
9.3.7.2.6 - Conjunto motor-bomba; 
9.3.7.2.7 – Compressores; 
 
9.3.7.3 - Devem ser apresentados os memoriais de cálculo do dimensionamento das 
estruturas (vigas, eixos, engrenagens, entre outros), bem como métodos e critérios de 
seleção dos materiais envolvidos, ressaltando o fator de segurança do sistema e contendo 
lista de componentes de desgaste. 
 
9.3.8 - Projeto Elétrico: 
 
9.3.8.1 - Do projeto elétrico devem constar os seguintes elementos: 
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9.3.8.1.1 - Memória de cálculo; 
9.3.8.1.2 - Diagramas elétricos (unifilar, trifilar, funcional, de interligação); 
9.3.8.1.3 - Tabelas de cargas de diagramas elétricos; 
9.3.8.1.4 - Coordenação e seletividade das proteções; 
9.3.8.1.5 - Especificações técnicas de materiais, componentes e equipamentos elétricos, 
conforme NBR 5410:2008 e NBR 14039:2005, demais normas e exigências das 
concessionárias; 
9.3.8.1.6 - Desenhos das instalações de iluminação, de força, de comunicação, de proteção 
contra descargas atmosféricas e supressão de surtos, de aterramento e de comando; 
9.3.8.1.7 - Plantas de situação e localização; 
9.3.8.1.8 - Lista de materiais. 
 
9.3.8.2 - Deve ser apresentado memorial descritivo da solução adotada, descrevendo o 
funcionamento das unidades projetadas e apresentando uma descrição resumida dos 
equipamentos. 
 
9.2.8.3 - Se for o caso, as interfaces com o sistema existente devem ser perfeitamente 
identificadas. 
 
9.3.8.4 - No caso de ampliação de instalação, deve ser apresentado um roteiro de 
procedimentos para que sejam evitadas, ao máximo, interrupções no sistema existente. 
 
9.3.8.5 - O projeto elétrico deve atender às exigências da concessionária de energia elétrica 
do local de sua implantação. 
 
9.3.9 - Manual de Operação: 
 
9.3.9.1 - O manual de operação deve orientar as ações quanto aos procedimentos 
operacionais dos Sistemas de Esgotamento Sanitário. Deve ser claro, objetivo e de fácil 
compreensão. 
 
9.3.9.2 - Seu conteúdo deve abordar, no mínimo, os seguintes itens: 
 
9.3.9.2.1 - Descrição sucinta da concepção do sistema. 
9.3.9.2.2 - Fluxograma dos processos e descrição das unidades operacionais. 
9.3.9.2.3 - Instruções detalhadas para as partidas iniciais das unidades referentes a 
processos de tratamento. 
9.3.9.2.4 - Operação das unidades constituintes, indicando as ações necessárias ao bom 
desenvolvimento e rendimento das unidades e/ou equipamentos eletromecânicos. 

 

 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

 

 35 

9.3.9.2.5 - Diagrama de decisão e de procedimentos dos processos operacionais (situações 
normais e emergenciais). 
9.3.9.2.6 - Manutenção preditiva e preventiva das unidades. 
9.3.9.2.7 - Cuidados necessários para manutenção da segurança e higiene do trabalho. 
 
10 - RELATÓRIOS E PRODUTOS 
 
10.1 - No início dos serviços deverá ser apresentado o Plano de Trabalho, com as diretrizes 
gerais para o desenvolvimento dos estudos e uma atualização dos cronogramas de entrega 
dos produtos. 
10.2 - Este deverá ser entregue em até 20 dias da emissão da assinatura do contrato e 
conter todas as definições, especialmente aquelas provindas da reunião inicial a ocorrer 
entre a EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE e a EQUIPE DA CONTRATADA, 
imediatamente após a assinatura do contrato. 
 
10.3 - Produto 1 – Estudo de Concepção 
 
10.3.1 - Deverão ser entregues aos 60 dias da emissão da assinatura do contrato, os estudos 
de concepção, juntamente das alternativas técnicas, comparativos e também outros 
relatórios que se façam necessários para o bom entendimento e execução das ações. 
 
10.3.2 - As atividades a serem realizadas para consecução e apresentação neste Produto 
estão descritas no Item 7. Estudo de Concepção. 
 
10.3.2 - Produto 2 – Estudos Ambientais 
 
10.3.2.1 - Deverá ser entregue, em até 90 dias da assinatura do contrato, Relatório de 
Estudo Ambiental da concepção escolhida. 
 
10.3.2.2 - As atividades a serem realizadas para consecução e apresentação neste Produto 
estão descritas no Item 8. Estudos Ambientais. 
 
10.3.3 - Produto 3 – Relatório dos Serviços de Apoio Técnico 
 
10.3.3.1 - O relatório dos Serviços Topográficos e Geotécnicos deverá ser entregue aos 135 
dias da assinatura do contrato. Esse relatório deverá contemplar os respectivos elementos 
do município. 
 
10.3.3.2 - As atividades a serem realizadas para consecução e apresentação neste Produto 
estão descritas no Item Serviços de Apoio Técnico. 
 



24
BOLETIM nº 6688

  Segunda-feira
06 de Maio de 2019

Boletim Oficial
do Município

 

 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

 

 36 

10.4 - Produto 4 – Projeto Básico 
 
10.4.1 - Deverão ser entregues aos 90 dias da assinatura do contrato, os projetos básicos, 
memorial de cálculo, plantas e também outras que se façam necessárias para o bom 
entendimento e execução das ações. 
 
10.4.2 - As atividades a serem realizadas para consecução e apresentação neste Produto 
estão descritas no Item 10. Projeto Básico. 
 
10.5  -Produto 5 – Projeto Executivo 
 
10.5.1 - Deverão ser entregues até aos 120 dias da assinatura do contrato, os projetos de 
arquitetura, hidráulico, elétrico, mecânico, formas, armação, estruturas e fundações, além 
de método construtivo, memorial de cálculo das obras e concreto, manual de operação, 
plano de desapropriações e também outros que se façam necessárias para o bom 
entendimento e execução das ações. 
 
10.5.2 - As atividades a serem realizadas para consecução e apresentação neste Produto 
estão descritas no Item 11. Projeto Executivo. 
 
 
11 - APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS 
 
11.1 - A CONTRATADA deverá exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informações 
apresentadas, tanto no texto como nos memoriais e desenhos. O referido controle deve
 ser orientado para: clareza, objetividade, consistência das 
informações, justificativas de resultados, texto isento de erros de português e de digitação. 
 
11.2 - A apresentação dos trabalhos deverá ser da melhor qualidade, de modo a refletir o 
padrão de qualidade da própria CONTRATADA. Os eventos, bem como o material a ser 
distribuído, deverão seguir o padrão e qualidade utilizados pelo CONTRATANTE. 
 
11.3 - As normas a seguir, baseadas na Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, 
deverão ser observadas na elaboração e apresentação dos trabalhos. 
 
11.4 - Normas 
 
11.4.1 - Em todos os trabalhos de natureza técnica deverão ser observados padrões técnicos 
reconhecidos pela comunidade científica, preferencialmente a NBR 10719:2011. A 
CONTRATADA deverá notar que as normas técnicas para mão de obra, materiais e 
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equipamentos, referências a marcas, número de catálogos e nomes de produtos porventura 
citados nas Especificações Técnicas, têm caráter orientativo e não restritivo. 
11.4.2 - A CONTRATADA poderá substituir os mesmos por normas, materiais e 
equipamentos aceitos internacionalmente, desde que demonstrem, a critério do 
CONTRATANTE, que as substituições são equivalentes ou superiores. Em qualquer hipótese 
estas normas estarão sujeitas à aceitação pelo Cliente antes de sua aplicação. 
 
11.5 - Unidades 
 
11.5.1 - Os desenhos devem apresentar escalas conforme a NBR 8196:1999, linhas definidas 
pela NBR 8403:1984, caracteres conforme a NBR 8402:1994 e folhas cujo lay-out e 
dimensões devem atender à NBR 10068:1987. 
 
11.6 - Redação 
 
11.6.1 - A redação de todos os documentos do projeto deverá ser obrigatoriamente na 
língua portuguesa. Toda a parte descritiva deverá ser digitada, podendo as tabelas 
numéricas na fase de minuta serem apresentadas em manuscrito com letras bem legíveis 
(memorial de cálculo). Em sua versão final, todos os documentos devem ser digitados. 
 
11.7 - Número de Vias 
 
11.7.1 - Os documentos serão apresentados: 
 
11.7.1.1 - Minutas: 01 (uma) via impressa e 01 (uma) via em meio eletrônico; 
 
11.7.1.2 - Relatórios e memoriais: 02 (duas) vias impressas e 03 (três) vias em meio digital 
(CD); 
 
11.7.1.3 - Plantas: 02 (duas) vias impressas em formato A2 ou A1 e 03 (três) vias em meio 
digital (CD). 
 
11.8 - Apresentação 
 
11.8.1 - A   entrega das minutas, relatórios, memoriais e plantas deverão ser feitas em pasta 
AZ, do tipo capa dura. 
 
11.8.2 - Não será permitido o uso de encadernação parcial ou total, das minutas, relatórios 
e memoriais. 
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11.8.3 - Sem prejuízo do disposto no item 3.4, os ESTUDOS deverão, no mínimo, 
demonstrar: 
  
11.8.4 - A viabilidade do Projeto proveniente dos presentes ESTUDOS, mediante 
demonstração das metas e resultados a serem atingidos, prazos de execução e de 
amortização do capital investido, bem como a indicação dos critérios de avaliação ou 
desempenho a serem utilizados; 
  
11.8.5 - A vantagem econômica e operacional da proposta para a Administração Pública 
Municipal e a melhoria da eficiência no emprego dos recursos públicos, relativamente a 
outras possibilidades de execução direta e indireta; 
  
11.8.6 - A conveniência e oportunidade da contratação do Projeto proveniente dos 
presentes ESTUDOS, mediante identificação das razões que justifiquem a opção pela forma 
de concessão comum ou de parceria público-privada, considerando a natureza, relevância 
e valor de seu objeto; 
  
11.8.7 - A indicação estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos exercícios em que 
deva vigorar o contrato de concessão comum ou de parceria público-privada; 
  
11.8.8 - A indicação das necessidades de formulações de legislações urbanísticas e edilícias, 
de concessão de serviços públicos e as que se fizerem necessárias a fim de garantir aos 
investidores, ao Poder Público, às Concessionárias e à população em geral, a viabilidade, 
legalidade e segurança para as operações propostas; 
  
11.8.9 - O financiamento do sistema tanto de projeto quanto de infraestrutura e material 
rodante; 
  
11.8.10 - A comparação entre este e outros Projetos similares nacionais; 
  
11.8.11 - Análise sobre as restrições urbanísticas aplicáveis a cada uma das estruturas que 
serão construídas; 
  
11.8.12 - Parâmetros urbanísticos definidos pelos estudos de viabilidade; 
 
11.8.13 - Plano Diretor de implantação: Premissas do Projeto da ANTT; 
 
11.8.14 - Programa de intervenção: Projeto funcional da ANTT; 
 
11.8.15 - Levantamento e medições necessárias a comprovar os instrumentos de gestão 
ambiental relativos a gestão do solo e recursos hídricos; 
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11.8.16 - O monitoramento e avaliação dos impactos da transformação urbanística 
pretendida; 
 
11.8.17 - Consideração sobre os diversos fatores limitantes impostos pela geografia local no 
caso de haver necessidade de implantação do projeto hidrográfico do canal de ligação entre 
rios, dispondo de alternativas técnico adequadas e economicamente viáveis. 
 
11.8.18 - Na elaboração do presente ESTUDO deverão ser utilizadas as melhores técnicas, 
segundo as normas e procedimentos científicos pertinentes e vigentes, utilizando-se de 
equipamentos e processos recomendados pela melhor tecnologia aplicada ao setor. 
 
11.8.19 - A abertura deste PMI não implica na obrigatoriedade de realização de processo 
licitatório para a contratação do Projeto referente aos ESTUDOS. 
 
11.8.20 - A eventual realização de procedimento licitatório fica condicionada à utilização 
dos ESTUDOS apresentados e demais informações obtidas por meio deste PMI.  
 
11.8.21 - A apresentação dos ESTUDOS pelo interessado, no âmbito deste PMI, não impede 
a participação na licitação para a contratação do Projeto, com fundamento no art. 31 da Lei 
Federal nº 9.074, de 07 de julho de 1995.  
 
11.8.22 - A apresentação dos ESTUDOS não caracterizará, nem implicará qualquer tipo de 
vantagem ou privilégio ao interessado que os apresentar, ainda que os insumos 
apresentados sejam utilizados na modelagem do PROJETO.  
 
11.8.23 - Além dos ESTUDOS exigidos neste instrumento, ao interessado é facultada a 
apresentação de complementos que indiquem inovações, melhorias e alternativas para 
alcançar desempenhos na economicidade, melhor eficiência, ganhos de escala e outros 
benefícios na execução do PROJETO.  
 
11.8.24 - O Grupo de Deliberação criado para a análise deste Estudo poderá, de forma 
fundamentada, rejeitar os ESTUDOS apresentados, aprová-lo parcialmente ou aprová-lo 
integralmente, não cabendo recurso da decisão do Grupo de Deliberação.  
REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO NO PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE  
 
11.8.25 - Poderão participar do presente PMI os interessados, pessoa jurídica de direito 
público ou privado, nacional ou estrangeira, individualmente ou em grupo, que preencham 
os requisitos de participação previstos neste Aviso Público.  
11.8.26 - O pedido de autorização deverá ser entregue à Secretaria Municipal de Governo 
da PREFEITURA MUNICIPAL DE  DUQUE DE CAXIAS, situada a Alameda Esmeralda, nº 206, 
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Jardim Primavera, Duque de Caxias – RJ, mediante protocolo, em até 15 (quinze) dias 
corridos, prorrogáveis por igual período, a critério do Município, a contar da publicação 
deste Aviso público de PMI no Diário Oficial do Município de Duque de Caxias. 
 
11.8.27 - No caso de participação de grupos, o pedido de autorização poderá ser realizado 
por um dos participantes apenas, observado que os demais participantes deverão estar 
devidamente indicados no requerimento. 
 
11.8.28 - O pedido de autorização será recebido em 02 (duas) vias, sendo 01 (uma) via 
impressa, encadernadas, rubricadas e assinadas pelo representante legal do interessado e 
01 (uma) via em formato digital (CD ou DVD), com seus arquivos em formato original (doc, 
.xls, .dwg, .cdr, outros), com acesso desbloqueado a todas as suas informações. As vias 
digitais deverão conter, adicionalmente, todos os arquivos em formato de leitura (.pdf). 
 
11.8.29 - O pedido de autorização deverá ser instruído com os documentos abaixo 
especificados: 
 
12 - DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA 
 
12.1 - A documentação jurídica a ser apresentada será: 
 
12.1.1 - No caso de empresa individual, registro comercial; 
 
12.1.2 - Em se tratando de sociedades comerciais, apresentação do ato constitutivo, 
estatuto ou contrato social em vigor, ou o respectivo instrumento de consolidação 
estatutária ou contratual em vigor com as posteriores alterações, se houver, devidamente 
registrados no órgão de registro do comércio do local de sua sede, e, no caso de sociedades 
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
 
12.1.3 - No caso de sociedades civis, apresentação da inscrição do ato constitutivo do 
interessado e todas as suas alterações subsequentes em vigor, devidamente inscritos no 
Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, acompanhada de documento que 
demonstre a diretoria em exercício; 
 
12.1.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente; 
 
12.1.5 - No caso de sociedade estrangeira, documentações equivalentes à acima listada, 
conforme for disponível no seu país de origem, autenticados pelos respectivos consulados 
e traduzidos por tradutor juramentado; 
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12.1.6 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda (CNPJ), mediante apresentação do “Comprovante de Inscrição e Situação 
Cadastral”, obtido na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB na Internet, 
no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br/>, no serviço de Emissão de 
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, se aplicável; 
 
12.1.7 - Qualificação completa do interessado, nome ou razão social, seu endereço físico e 
eletrônico, números de telefones para contato, área de atuação e, na hipótese de Pessoa 
Jurídica, o nome e a qualificação do responsável perante a Administração Pública Municipal, 
com dados para contato, devendo este, em todos os casos, responsabilizar-se pela 
veracidade das declarações que a Proponente realizar; 
 
12.1.8 - Os interessados que não possuírem domicilio no País, tanto quanto possível, 
atenderão às exigências deste Aviso mediante documentos equivalentes, autenticados 
pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado, devendo ainda, 
possuir representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e 
responder administrativa ou judicialmente; 
 
12.1.9 - Atestados de capacidade técnica demonstrando que o interessado, ou os 
Consultores que contratará para a realização dos ESTUDOS, possui experiência comprovada 
na execução, construção, implantação de empreendimentos similares, no Brasil ou no 
exterior, bem como no desenvolvimento de projetos, planos, levantamentos e/ou 
investigações em área análoga ao objeto deste PMI. Serão aceitas para fins de comprovação 
da qualificação, a apresentação de atestados, currículos e documentos que comprovem 
experiências pregressas; 
 
12.2 - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 
 
12.2.1 - Será necessário que o interessado junte ao seu pedido de Autorização os 
instrumentos ou compromissos de contratação dos seus consultores, projetistas, técnicos 
e demais profissionais selecionados como componentes da equipe responsável pela 
elaboração dos referidos ESTUDOS.                 
 
12.2.2 - As empresas estrangeiras que participarem do PMI deverão apresentar sua 
documentação devidamente consularizada e traduzida por tradutor juramentado. 
 
12.2.3 - No caso de participação de grupos, todas as empresas participantes deverão 
apresentar a documentação jurídica, sendo admitido que a documentação técnica seja 
apresentada em conjunto, isoladamente ou mesmo por consultores vinculados a uma das 
integrantes do grupo. 
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12.3 - PROPOSTA DE MANIFESTACÃO DE INTERESSE 
 
12.3.1 - A proposta para a realização dos ESTUDOS, com detalhamento das atividades que 
pretendem realizar, deverá conter, no mínimo: 
 
12.3.2 - Plano de trabalho, incluindo o cronograma físico detalhado das atividades principais 
em cada fase do trabalho; 
 
12.3.3 - Metodologia de execução das atividades do escopo, incluindo organização e 
abordagem de elaboração de ESTUDOS; 
 
12.3.4 - Relação da equipe técnica, permanente, que ficará vinculada ao objeto dos 
ESTUDOS e respectivos currículos dos profissionais que coordenarão a execução dos 
serviços; 
 
12.3.5 - As linhas básicas do Projeto, com a descrição do objeto, sua relevância e estimativa 
preliminar dos benefícios de mobilidade urbana dele advindos; 
 
12.3.6 - Os possíveis modelos de negócio que serão analisados ao longo dos ESTUDOS, 
considerando as linhas básicas do Projeto; 
 
12.3.7 - Orçamento preliminar, tanto o total quanto o relativo a cada um dos produtos 
especificados no Termo de Referência. 
  
13 - AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PARA REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS  
 
13.1 - Os interessados que cumprirem os requisitos previstos neste Aviso, terão a Proposta 
de Manifestação de Interesse analisada e, sendo o caso, será autorizada pela Secretaria 
Municipal de Governo a iniciar os ESTUDOS.  
 
13.2 - As Propostas de Manifestação de Interesse que não atenderem o disposto neste Aviso 
serão desclassificadas do processo. 
 
13.3 - As Propostas de Manifestação de Interesse apresentadas serão analisadas por Grupo 
de Deliberação a ser constituído por membros integrantes da Administração Municipal, 
conforme preconizado no Decreto Municipal 6.771/17.  
13.4 - A apresentação da proposta de Manifestação de Interesse implica na concordância 
integral do interessado aos termos do presente AVISO. 
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13.5 - A Avaliação, a Autorização e a seleção dos ESTUDOS em questão não serão sujeitos 
aos recursos na esfera administrativa quanto ao seu mérito. 
 
13.6 - As propostas apresentadas serão analisadas com base nos critérios:  
 
13.6.1 - Experiência anterior; 
13.6.2 - Plano de Trabalho; 
13.6.3 - Composição da Equipe Técnica; 
13.6.4 - Metodologia de execução das atividades do escopo; 
13.6.5 - Valor do Estudo; 
 
14 - AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS E PRAZO 
 
14.1 - A Autorização será conferida mediante Termo de Autorização publicado no Boletim 
Oficial do Município de Duque de Caxias, sem prejuízo de outros meios de comunicação.  
 
14.2 - A Autorização deverá ser emitida com a observância do seguinte: 
 
14.2.1 - Não gera direito de preferência para a outorga da concessão; 
14.2.2 - Não obriga o Município a realizar a licitação; 
14.2.3 - Não cria, por si só, qualquer direito ao ressarcimento dos valores envolvidos na sua 
elaboração; 
14.2.4 - Será pessoal e intransferível; 
14.2.5 - Será conferida sempre com exclusividade à melhor proposta; 
 
14.3 - A Autorização não implica, em hipótese alguma, corresponsabilidade do Município 
perante terceiros pelos atos praticados pela empresa autorizada. 
 
14.4 - A Autorização para apresentação poderá ser revogada ou anulada em razão de: 
 
14.4.1 - Descumprimento dos termos da autorização; 
14.4.2 - Superveniência de dispositivo legal que por qualquer motivo impeça o recebimento 
dos ESTUDOS; 
14.4.3 - Outros motivos previstos em direito; 
 
14.5 - No caso de descumprimento dos termos da Autorização, o interessado autorizado 
será notificado da intenção de revogação da Autorização e de seus motivos, se não houver 
regularização no prazo de 15 (quinze) dias. 
14.6 - Autorizações revogadas ou anuladas não geram direito de ressarcimento dos valores 
envolvidos na elaboração de projetos, ESTUDOS, levantamentos ou investigações. 
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14.7 - A comunicação da revogação ou anulação da Autorização será publicada no Boletim 
Oficial do Município de Duque de Caxias. 
 
14.8 - O autorizado somente poderá dar início ao desenvolvimento do ESTUDO após a 
publicação da autorização no Diário Oficial do Município de Duque de Caxias.  
 
14.9 - A Secretaria Municipal de Governo acompanhará a elaboração dos ESTUDOS, cujos 
dispêndios correrão por conta e risco da empresa. 
 
14.10 - São obrigações do interessado autorizado, na forma deste Procedimento de 
Manifestação de Interesse:  
 
14.11 - Atender às exigências referentes às informações cadastrais descritas nesse Aviso, 
apresentando a documentação requerida, assim como informações complementares, 
quando for o caso; 
 
14.12 - Cumprir com os prazos determinados, quer para apresentação dos ESTUDOS, quer 
para a complementação de informações. 
 
15 - DA ENTREGA E AVALIAÇÃO DOS ESTUDOS 
 
15.1 - Os ESTUDOS deverão ser entregues à Secretaria Municipal de Governo em até 60 
(sessenta) dias, contados da publicação do Termo de Autorização, prorrogáveis por igual 
período, a critério do Município. 
 
15.2 - Os ESTUDOS apresentados deverão conter, no mínimo, os produtos finais 
discriminados no Termo de Referência. 
Somente serão analisados pela Comissão Especial os ESTUDOS que apresentem todos os 
produtos finais constantes do Termo de Referência.  
 
15.3 - Os documentos finais dos ESTUDOS deverão ser entregues em 01 (uma) cópia 
impressa e 02 (duas) cópias em meio eletrônico (CD ou DVD). A versão digital deve permitir 
o acesso ao seu conteúdo, devendo ser apresentada com todos os arquivos de dados 
devidamente identificados e formatados, com as devidas fórmulas e vínculos entre 
planilhas que deram origem aos resultados, não devendo ser formulada em PDF, sob a pena 
de rejeição do estudo apresentado. 
 
15.4 - A avaliação dos ESTUDOS será realizada por Grupo de Deliberação formada por 
membros da administração Municipal e observará os seguintes critérios: 
 
15.4.1 - Consistência das informações que subsidiaram sua realização; 
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15.4.2 - Consistência das informações com o Termo de Referência; 
 
15.4.3 - Adoção das melhores técnicas de elaboração, segundo normas e procedimentos 
científicos pertinentes, utilizando equipamentos e processos recomendados pela melhor 
tecnologia aplicada ao setor; 
 
15.4.4 - Compatibilidade com as normas técnicas emitidas pelos órgãos ou entidades da 
Administração Municipal; 
 
15.4.5 - Razoabilidade e autenticidade dos valores apresentados para eventual 
ressarcimento, observado o limite máximo de gastos fixado neste aviso público; 
 
15.4.6 - Compatibilidade com a legislação aplicável ao setor; 
Impacto do empreendimento no desenvolvimento sócio econômico da região e sua 
contribuição para a integração local, quando aplicável; 
 
15.4.7 - Demonstração comparativa de custo e benefício da solução escolhida em relação a 
opções funcionalmente equivalentes, se existentes. 
 
15.4.8 - O Grupo de Deliberação, de forma fundamentada, poderá rejeitar os ESTUDOS, 
aprová-los parcialmente ou aprová-los integralmente, publicando no Diário Oficial a 
respectiva decisão. 
 
16 - DOS CUSTOS DE PARTICIPAÇÃO NO PMI E DO RESSARCIMENTO 
 
16.1 - Os interessados em participar do presente PMI serão responsáveis por todos os 
custos financeiros e demais ônus relacionados com a apresentação das Propostas e o 
desenvolvimento dos ESTUDOS. 
 
16.2 - O interessado autorizado poderá ser ressarcido pelo futuro concessionário, no todo 
ou em parte, desde que os ESTUDOS, após terem sido aprovados, tenham o valor de seu 
dispêndio homologado e sejam efetivamente adotados pela Secretaria Municipal de 
Governo na licitação do PROJETO.  
 
16.3 - Para fins de homologação do valor apresentado, o interessado deverá apresentar 
para o Grupo de Deliberação os custos detalhados incorridos, juntamente com as 
respectivas notas fiscais acompanhadas da memória de cálculo;   
 
16.4 - Para fins de homologação e eventual ressarcimento, nos termos acima previstos, é 
fixado o valor máximo para os ESTUDOS de até 2,5% do valor do PROJETO.  
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16.5 - O Grupo de Deliberação, em decisão fundamentada, poderá homologar os valores 
apresentados, total ou parcialmente, ou, rejeitá-los, sendo-lhe facultada determinar a 
apresentação de esclarecimentos ou qualquer outro documento pelo interessado.  
 
16.6 - Eventuais esclarecimentos deverão ser apresentados no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis, contados da intimação do interessado. 
 
16.7 - Havendo a homologação dos valores, o interessado será convocado para assinar 
Termo de Concordância em relação ao montante aprovado, no qual constará sua renúncia 
expressa a quaisquer outros valores pecuniários relacionados com os ESTUDOS. 
 
16.8 - Na hipótese de homologação parcial, será facultado ao interessado rejeitar os valores 
homologados, hipótese na qual os ESTUDOS apresentados não serão utilizados pelo 
Município. 
 
16.9 - Caso o Grupo de Deliberação decida pela incompatibilidade dos valores apresentados 
com os usuais para os projetos, estudos levantamentos ou investigações similares, o Grupo 
de Deliberação deverá arbitrar o montante nominal para eventual ressarcimento. 
 
16.10 - O valor arbitrado poderá ser rejeitado pelo interessado, hipótese em que não serão 
utilizadas as informações contidas nos documentos selecionados. 
 
16.11 - Ocorrendo a hipótese acima, o Grupo de Deliberação poderá selecionar outras 
Propostas de Manifestação de Interesse dentre aquelas apresentadas para seleção. 
 
16.12 - Os valores relativos aos ESTUDOS objeto deste PMI serão ressarcidos 
exclusivamente pelo vencedor da licitação, nos limites do item 11.4. 
 
16.13 - O Edital para contratação conterá obrigatoriamente cláusula que condicione a 
assinatura do contrato pelo vencedor da licitação ao ressarcimento dos valores relativos à 
elaboração dos ESTUDOS objeto deste PMI e utilizados na licitação. 
 
16.14 - As condições de ressarcimento dos ESTUDOS serão definidas no Edital de licitação, 
em conformidade com o estabelecido neste PMI, nos limites do item 11.4. 
 
17 - DOS ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS 
 
17.1 - Os questionamentos ou esclarecimentos adicionais sobre este PMI deverão ser 
encaminhados, da data de publicação deste Aviso Público até a data final de recebimento 
dos pedidos de autorização, por escrito, mediante protocolo, à Secretaria Municipal de 
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Governo da PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, situada a Alameda Esmeralda, 
nº 206, Jardim Primavera, Duque de Caxias – RJ, das 9:00 as 17:00h ou eletronicamente 
pelo e-mail segov@duquedecaxias.rj.gov.br 
 
17.2 - As respostas serão disponibilizadas no sítio eletrônico 
http://www.duquedecaxias.rj.gov.br/, sem a divulgação da identificação do interessado.  
 
17.3 - A critério da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias poderão ser organizadas 
sessões de esclarecimento durante o prazo aberto para o recebimento dos Pedidos de 
Autorização, mediante divulgação no sítio eletrônico: http://www.duquedecaxias.rj.gov.br/ 
 
18 - DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 
 
18.1 - Toda informação contida neste documento, inclusive em seus Anexos, é de 
propriedade do Município de Duque de Caxias, servindo aos interessados para orientar a 
elaboração dos Pedidos de Autorização e os ESTUDOS. 
 
18.2 - Os direitos autorais sobre os ESTUDOS, informações, levantamentos, projetos e 
demais dados e documentos apresentados neste PMI, cujos valores de ressarcimento forem 
aceitos pelo interessado, serão cedidos por este ao Município, sem ônus, podendo ser 
utilizados total ou parcialmente, de acordo com critérios de oportunidade e conveniência 
definidos pelo Município, para a formulação de Editais, contratos e demais documentos 
relacionados com o respectivo PROJETO.  
 
18.3 - Aos autores e responsáveis pelos ESTUDOS não será atribuída qualquer espécie de 
remuneração em decorrência dos direitos emergentes da propriedade intelectual, ainda 
que sejam utilizados, no todo ou em parte, os dados ou modelos de serviços fornecidos, 
ressalvado o reembolso previsto neste Aviso. 
 
19 - DAS PRERROGATIVAS DO GRUPO DE DELIBERAÇÃO  
 
19.1 - O Grupo de Deliberação, a qualquer tempo, independente de aviso prévio e sem que 
gere qualquer tipo de indenização, poderá:  
 
19.1.1 - Alterar, suspender ou revogar este aviso público de PMI; 
 
19.1.2 - Alterar, suspender ou revogar a autorização outorgada sem aviso prévio e sem 
direito a qualquer tipo de ressarcimento; 
 
19.1.3 - Solicitar informações adicionais dos interessados quanto aos ESTUDOS; 
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20 - DA CONSOLIDAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
20.1 - O Grupo de Deliberação consolidará as informações obtidas nesse PMI, combinando-
as com demais informações técnicas eventualmente disponíveis, sem prejuízo daquelas 
obtidas junto a consultores externos contratados. 
  
21 - DA DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS 
 
21.1 - O Grupo de Deliberação poderá disponibilizar os dados, pesquisas e análises 
existentes que julgar serem úteis para a elaboração do ESTUDO objeto deste PMI. 
 
23 - REFERÊNCIAS NORMATIVAS 
 
23.1 - As normas citadas a seguir, e as normas complementares a estas, são indispensáveis 
à elaboração dos projetos básico e executivo: 
 
23.1.1 - CONAMA  Resolução CONAMA 357/2005 
23.1.2 - INEA   Diretriz DZ-215.R-4 
23.1.3 - INEA   Norma Técnica NT-202.R-10 
23.1.4 - NBR 5410:2008 Instalações elétricas de baixa tensão 
23.1.5 - NBR 5419:2005 Proteção de estruturas contra descargas 

atmosféricas 
23.1.6 - NBR 6118:2007 Projeto e execução de   
    obras de concreto armado. 
23.1.7 - NBR 7117:2012 Medição da resistividade do solo pelo método dos quatro 

pontos (Wenner) 
23.1.8 - NBR 7367:1988 Projeto de assentamento de tubulações de PVC 

rígido para sistemas de esgoto sanitário. 
23.1.9 - NBR 8196:1999 Emprego de escalas em desenhos técnicos. 
23.1.10 - NBR 8402:1994 Execução de caracteres para escrita em 

desenhos técnicos - Procedimento 
23.1.11 - NBR 8403:1984 Aplicações de linhas em desenhos - Tipos de linhas - Largura 

das linhas 
23.1.12 - NBR 8953:2011 Concreto para fins estruturais – Classificação por grupos de 

resistência 
23.1.13 - NBR 9648:1986 Estudos de concepção de sistemas de esgoto sanitário 
23.1.14 - NBR 9575:2010  Impermeabilização: Seleção e projeto 
23.1.15 - NBR 9649:1986  Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário  
23.1.16 - NBR 9814:1987  Execução de rede coletora de esgoto sanitário  
23.1.17 - NBR 10068:1987  Folha de Desenho - lay-out e dimensões 
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Lei n° 2.881 de 28 de dezembro de 2017
Em 28, dezembro, 2017

LEI Nº 2.881 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Institui o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do Município de Duque de Caxias e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do Município de Duque de Caxias.

Art. 2º O PMSB é o principal instrumento de planejamento e gestão dos serviços de saneamento básico no Município, estabelecendo, dentre outros, a

denição das prioridades de investimento, metas e vericação de resultados afetos aos planos a ele vinculados.

Parágrafo único. Para efeitos desta Lei, considera-se saneamento básico o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de:

I – abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a

captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição;

II – esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição nal

adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento nal no meio ambiente;

III – limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo,

tratamento e destino nal dos resíduos sólidos urbanos (doméstico e originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas);

IV – drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas

pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição nal das águas pluviais drenadas nas áreas

urbanas; e

V – serviço adequado: conjunto de atividades que satisfazem em é aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, segurança, atualidade,

generalidade na sua prestação, bem como a cobrança de tarifas, que possibilitem a sustentabilidade dos serviços.

CAPÍTULO II 

DIRETRIZES E OBJETIVOS

Art. 3º Implementação do PMSB de que trata esta Lei terá como princípios fundamentais:

I – universalidade e integralidade dos serviços de saneamento básico;

II – preservação da saúde pública e a proteção do meio ambiente;

III – adequação de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais;

IV – articulação com outras políticas públicas;

V – eciência e sustentabilidade econômica, técnica, social e ambiental;

VI – utilização de tecnologias apropriadas;

VII – transparência das ações;

Início Conheça a Câmara Atividade Legislativa Comunicação Nossa Cidade Servidores Transparência

VIII – controle social;

IX – segurança, qualidade e regularidade; e

X – integração das infraestruturas e serviços com a gestão eciente dos recursos hídricos.

Art. 4º O PMSB observará, além das disposições referidas na Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, os princípios de que trata o artigo anterior, tendo

ainda como diretrizes:

I – a garantia da qualidade e eciência dos serviços, buscando sua melhoria e extensão às localidades ainda não atendidas;

II – implementação dos prazos denidos no PMSB, de modo a atingir as metas já xadas;

III – adoção de meios e instrumentos para a gestão, a regulação e scalização, bem como para o monitoramento dos serviços de saneamento básico; 

IV – promoção de programas de educação ambiental e comunicação social com vistas a estimular a conscientização da população em relação à importância

do meio ambiente equilibrado e à necessidade de sua proteção, sobretudo em relação ao saneamento básico; e

V – viabilidade e sustentabilidade econômico-nanceira dos serviços, considerando a capacidade de pagamento pela população de baixa renda na denição

de taxas, tarifas e outros preços públicos.

Art. 5º O PMSB tem por objetivo geral promover a universalização do saneamento básico em todo o território municipal, ampliando progressivamente o

acesso de todos os domicílios permanentes a todos os serviços.

CAPÍTULO III 

DOS INSTRUMENTOS

Art. 6º Os programas, projetos e ações, voltados à melhoria da qualidade e ampliação da oferta dos serviços de abastecimento de água, esgotamento

sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, constituem os instrumentos básicos da gestão dos 

serviços, devendo sua execução pautar-se nos princípios e diretrizes contidos nesta Lei.

Art. 7º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar, por ato próprio, Comitê Técnico Permanente para o planejamento das ações necessárias à

implementação do PMSB.

Parágrafo único. O Comitê Técnico Permanente do PMSB será composto por representantes das Secretarias Municipais cujas competências tenham relação

com o saneamento básico.

CAPÍTULO IV 

DOS DEVERES E ATRIBUIÇÕES

Art. 8º Para garantir a execução dos serviços de saneamento básico, deverá o Poder Público Municipal articular-se com órgãos e entidades governamentais e

não governamentais e coordenar recursos humanos, tecnológicos, econômicos e nanceiros, em conformidade com os princípios e diretrizes da Lei Federal nº

11.445, de 2007.

Art. 9º Incumbe ao Poder Público Municipal diretamente, ou sob regime de concessão ou permissão, sempre por meio de licitação, a prestação de serviços

públicos de saneamento básico, nos termos do art. 175 da Constituição Federal e da presente Lei.

§ 1º O contrato de prestação de serviços de que trata a presente Lei, bem como os casos de prorrogação, as condições de caducidade, scalização e rescisão

deverão observar ainda o cumprimento, pelo prestador do PMSB, da Lei Federal nº 11.445, de 2007, e dos termos desta Lei.

§ 2º Cumpre à Administração Municipal promover a compatibilização, tanto quanto possível, do PMSB para eventuais contratos desta natureza porventura

existentes quando da entrada em vigor da presente Lei.

§ 3º Poderá o Município, para o exercício de sua competência reguladora e scalizadora dos serviços públicos de saneamento básico, celebrar convênios e/ou

contratos com entidades reguladoras independentes, nos termos do § 1º do

art. 23 da Lei Federal nº 11.445, de 2007, para a vericação do cumprimento do PMSB, na forma das disposições legais, regulamentares e contratuais.

Art. 10. São deveres dos prestadores dos serviços e deverão integrar eventuais contratos de prestação de serviços as seguintes obrigações:

I – prestar serviço adequado e com atualidade, na forma prevista nas normas técnicas aplicáveis e no contrato, quando o serviço for objeto de relação

contratual;

II – prestar contas da gestão do serviço ao Município, quando estes forem objeto de relação contratual e, aos usuários, mediante solicitação;

III – cumprir e fazer cumprir as normas de proteção ambiental e de proteção à saúde aplicáveis aos serviços;
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IV – permitir aos encarregados da scalização livre acesso, em qualquer época, às obras, aos equipamentos e às instalações integrantes do serviço;

V – zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço; e

VI – captar, aplicar e gerir os recursos nanceiros necessários à prestação do serviço.

CAPÍTULO V 

DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Art. 11. Fica instituído o Plano Municipal de Saneamento Básico, Anexo Único desta Lei, com vigência de 20 (vinte) anos, a contar da publicação desta Lei, com

vistas ao cumprimento do disposto na Lei Federal nº 11.445, de 2007, devendo ser revisto em interstícios não superiores a 4 (quatro) anos.

§ 1º A revisão de que trata o caput deste artigo deverá garantir a ampla participação da sociedade civil, comunidades atingidas, movimentos sociais e demais

entidades civis não governamentais.

§ 2º O Poder Executivo Municipal deverá encaminhar o documento de revisão do PMSB à Câmara Municipal, com todas as alterações propostas, devidamente

consolidadas no plano vigente.

§ 3º O Conselho Municipal da Cidade (CONCIDADE), como parte integrante do controle social, acompanhará as ações do PMSB.

Art. 12. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, em 28 

de dezembro de 2017.

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal

 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DUQUE DE CAXIAS – ANEXO

© 2013 – Desenvolvido pelo Centro de Processamento de Dados 

Câmara Municipal de Duque de Caxias 

Rua Paulo Lins, 41 – Jardim Vinte e Cinco de Agosto – Duque de Caxias – RJ | Tel: (21) 2784-6900



29
BOLETIM nº 6688

Segunda-feira
06 de Maio de 2019

Boletim Oficial
do Município

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO FINAL - DEZEMBRO, 2017

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

DUQUE DE CAXIAS

Relatório Final Consolidado - Dezembro 2017

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO FINAL - DEZEMBRO, 2017

EQUIPE TÉCNICA
Elaboração Técnica

Equipe Serpen

José Carlos R. Borsari
José Renato M. Machado
Antonio Claudio A. Carvalho
Darlan B. Ferreira
Gilberto Lemos
Domingos Cardoso M. Filho
Augusto C. Muller

Equipe Coba

Ricardo Teixeira Oliveira
Ricardo Novaes Lucindo
Danton Lemos

Supervisão e Apoio Técnico

Equipe Fundação COPPETEC/UFRJ

Amanda da Conceição Fritz 
André Norberto 
Bruna Dalmacio 
Débora da Silva Fanzeres 
Diego Fonseca 
Fatima Casarin 
Francis Miranda
Iann Monteiro Lima
Iene Christie Figueiredo 
Isaac Volschan Jr. (Coordenação)
Katia Monte Chiari Dantas 
Luiza Volschan 
Marcos Flavio dos Santos Chataque 
Matheus Sousa 
Monica Maria Pena 
Monica Pertel 
Osvaldo Rezende 
Paulo Carneiro 
Victor Arnaud Teixeira 
Wagner Lima Monteiro 



30
BOLETIM nº 6688

  Segunda-feira
06 de Maio de 2019

Boletim Oficial
do Município

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO FINAL - DEZEMBRO, 2017

Sumário

1. Introdução 13

2. Plano de Comunicação e Mobilização Social 15

3.Caracterização Socioeconômica, Territorial e Urbana do Município 39

4.Estudo de Crescimento Populacional 83

5. Proposição de Ações Estruturais – Abastecimento de Água 87

6. Proposição de Ações Estruturais – Esgotamento Sanitário 125

7. Proposição de Ações Estruturais: Drenagem Pluvial 153

8. Hierarquização das Ações Estruturais 216

9. Proposição de Ações Não Estruturais - Arcabouço Institucional da 
Prestação dos Serviços de Saneamento233

10. Plano de Implementação das Ações Estruturais e Não Estruturais 241

11. Estudo Econômico-Financeiro - Ações Estruturais Abastecimento de 
Água e Esgotamento Sanitário 247

12. Sistema de Acompanhamento do Plano 252

13. Referências Bibliográficas 259

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO FINAL - DEZEMBRO, 2017

LISTA DE FIGURAS

Figura 2.1. Município de Duque de Caxias e seus 4 distritos 10
Figura 2.2. Esquemático das Etapas de Construção do PMSB-DC 11
Figura 2.3.Dinâmica das discussões em grupos por área temática durante as oficinas  12
Figura 2.4.Assuntos a serem discutidos por grupo temático durante a dinâmica de grupos das oficinas  12
Figura 2.5. Delimitação do município com destaque para o 1o Distrito Duque de Caxias 19
Fonte: Etapa Diagnóstico PMSB-DC, UFRJ 19
Figura 2.6. Cartaz de perguntas referências - Etapa Diagnóstico 20
Fonte: Etapa Diagnóstico/UFRJ 20
Figura 2.7.Mapa 1 Abastecimento Público – 1º Distrito de duque de Caxias. 20
Figura 2.8. Mapa 2 - Esgotamento Sanitário  - 1º Distrito de Duque de Caxias 21
Figura 2.9. Apresentação Técnica PMSB-DC - Prof. Isac Volchan 22
Figura 2.11. Participação de representante da Comunidade Local na apresentação inicial do PMSB-DC 22
Figura 2.10. Público Apresentação Inical PMSB-DC 22
Figura 2.12. Lista de Presença 23
Figura 2.13a. Registro das Listas de Presença 23
Figura 2.13b. Registro das Listas de Presença 23
Figura 2.13c. Registro das Listas de Presença 24
Figura 2.14. Delimitaçao do município com destaque para o 2o. Distrito Campos Elíseos. 24
Figura 2.15a.Lista de presença digitalizada 25
Figura 2.16a.Registro da Lista de Presença - 26/9/2017 26
Figura  2.17. Mapa 3 - Grupo 1 - Abastecimento Público - 2º Distrito Campos Elíseos. 27
Figura  2.18.Mapa 4 - Grupo 2 -  Esgotamento Sanitário -2o. Distrito Campos Elíseos 28
Figura 2.19. Público da Oficina Temática - Etapa Diagnóstico 2o. Distrito 29
Figura 2.20. Dinâmica de Consulta - Oficina Temática - Etapa Diagnóstico PMSB-DC - 2o. Distrito  29
Figura 2.21. Dinâmica de Consulta - Oficina Temática - Etapa Diagnóstico PMSB-DC - 2o. Distrito  30
Figura 2.22. Dinâmica de Consulta - Oficina Temática - Etapa Diagnóstico PMSB-DC 2o. Distrito  30
Figura 2.24. Registro da Lista de Presença - 07/11/2017 31
Figura 2.33. Delimitação do município com destaque para o 4o. Distrito Xerém 31
Figura 3.1.Delimitação dos Distritos do município de Duque de Caxias 62
Figura 3.2.Delimitação dos bairros e áreas rurais de Duque de Caxias
- Destaque para os 1º. e 2º. Distritos, respectivamente Duque de Caxias-Sede e Campos Elíseos 63
Figura 3.3. Delimitação dos bairros e áreas rurais de Duque de Caxias



31
BOLETIM nº 6688

Segunda-feira
06 de Maio de 2019

Boletim Oficial
do Município

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO FINAL - DEZEMBRO, 2017

Destaque para os 3º. e 4º. Distritos, respectivamente Imbariê e Xerém 64
Figura 3.4. Identificação dos setores censitários 2010 contribuintes a cada bairro e à zona rural  65
Figura 3.5.Loteamentos do 1º Distrito 66
Figura 3.6. Loteamentos do 2º Distrito 67
Figura 3.7.Loteamentos do 3º Distrito 68
Figura 3.8.Loteamentos do 4º Distrito 69
Figura 3.9.Densidade demográfica (hab/km2) por bairro e por Distrito de Duque de Caxias com base no Censo 2010  72
Figura 3.10. Percentual de analfabetos com 10 ou mais anos de idade por bairro e por Distrito de Duque de Caxias c
om base no Censo 2010 73
Figura 3.11.Rendimento nominal mensal das pessoas de 10 ou mais anos de idade com rendimento por bairro e por 
Distrito de Duque de Caxias com base no Censo 2010 74
Figura 3.12. Percentual máximo de domicílios particulares permanentes cujo entorno possui urbanização adequada 
(iluminação, pavimentação, calçamento, meio-fio e boca de lobo)  76
por bairro e por Distrito de Duque de Caxias com base no Censo 2010. 76
Figura 3.13 Percentual de domicílios particulares permanentes com entorno insalubre, sujeito a esgoto a céu aberto 
(esquerda) e lixo acumulado (direita) por bairro e por Distrito de Duque de Caxias com base no Censo 2010 77
Figura 3.14. Percentual de domicílios particulares permanentes considerados moradias adequadas (esquerda) e 
inadequadas (direita) por bairro e por Distrito de Duque de Caxias com base no Censo 2010 78
Figura 3.15. Percentual de moradores em domicílios particulares permanentes com abastecimento de água por rede 
geral (esquerda) e por poço ou nascente na 80
Spropriedade (direita) por bairro e por Distrito de Duque de Caxias com base no Censo 2010 80
Figura 3.16. Percentual de moradores em domicílios particulares permanentes com outras formas de 
abastecimento de água que não por rede geral, poço ou nascente na propriedade por bairro e por 
Distrito de Duque de Caxias com base no Censo 2010 81
Figura 3.17. Percentual de moradores em domicílios particulares permanentes com banheiro e esgotamento 
sanitário por rede geral – de esgoto ou pluvial (esquerda) e por fossa séptica (direita) por bairro e por 
Distrito de Duque de Caxias com base no Censo 2010 82
Figura 3.18. Percentual de moradores em domicílios particulares permanentes com banheiro e esgotamento 
sanitário por outras formas que não por rede geral ou por fossa séptica por bairro e por Distrito de
 Duque de Caxias com base no Censo 2010. 83
Figura 3.19. Percentual de moradores em domicílios particulares permanentes com coleta de lixo realizada por 
serviço de limpeza por bairro e por Distrito de Duque de Caxias com base no Censo 2010 84
Figura 3.20. Percentual dos casos acumulados nos últimos cinco anos de DRSAI tipo diarreica, Hepatite A e 
Leptospirose por bairro e por Distrito de Duque de Caxias com base no Censo 2010 86
Figura 3.21. Razão entre a média anual dos casos notificados de diarreia no período 2012-2016 e 
a população residente por bairro e distrito em 2010 87

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO FINAL - DEZEMBRO, 2017

Figura 3.22.Macrozoneamento definido pelo Plano Diretor de Duque de Caxias (Lei Complementar Nº 1/2006)  89
Figura 3.23. Localização de possíveis fontes de poluição hídrica (superficial ou subterrânea) existentes em Duque de Caxias  90
Figura 5.1. Setores de Distribuição de Água planejados para DC 109
Figura 5.2. Macro-sistema de abastecimento de água para RMRJ 111
Figura 5.3. Macro-sistema atual de abastecimento de água para Duque de Caxias 112
Figura 5.4.Sistema de Adução da RMRJ segundo o Plano Diretor de Abastecimento de Água (Fonte: CEDAE, 1985) 113
Figura 5.5. Fluxograma do sistema de abastecimento de água existente e projetado da Baixada Fluminense 115
Figura 5.6. Fluxograma de Sistema de Abastecimento de Água Existente e Proposto pela PMSB - Duque de Caxias 117
*Demandas projetadas para o ano de 2037, considerando um consumo per capita de referência de 250L/hab.dia 117
Figura 5.7. Regiões de abastecimento de água previstas pelo PMSB DC 118
Figura 5.1. Estimativa de crescimento populacional para 2037 na 1ª Região de Abastecimento
 – Sistema Guandu/Adutora da Baixada.png 119
Figura 5.2. Estimativa de crescimento da demanda de água para 2037 na 1ª Região de Abastecimento 
– Sistema Guandu/Adutora da Baixada.png 119
Figura 5.8. Fluxograma do sistema de abastecimento de água existente na 1a Região de Abastecimento 120
*Demandas projetadas para o ano de 2037, considerando consumo per capita de referência de 250L/hab.dia. 120
Figura 5.9 123
Figura 5.9 123
Figura 5.10. Sistema de abastecimento de água da REDUC 125
Figura 5.11. Planta baixa da ETA do Motocross 126
Figura 5.12.Fluxograma da solução CEDAE para o abastecimento de Imbariê 128
Figura 5.13. CEDAE para o abastecimento do 3o e 4o Distrito de Duque de Caxias.pdf 129
Figura 5.13. CEDAE para o abastecimento do 3o e 4o Distrito de Duque de Caxias 129
Figura 5.14. A4 PAISAGEM Planta da estação de tratamento de água de Xerém prevista pela CEDAE 130136
Figura 5.15. Distribuição das zonas rurais no município de DC 138
Figura 6.1. Região Hidrográfica V, Região Metropolitana do Rio de Janeiro e o Município de Duque de Caxias  152
Figura 6.2. Definição das Bacias Hidrográficas de Pavuna-Meriti, Iguaçu e Estrela e principais cursos de água 153 155
Figura 6.3. Sistemas de esgotamento sanitário previstos para o atendimento ao município de Duque de Caxias 156
Figura 6.4.Limites dos sistemas e bacias de esgotamento sanitário e dos bairros do município de Duque de Caxias 157
Figura 6.5.Áreas do município de Duque de Caxias e estágio de atendimento por rede coletora de esgotos 160
Figura 6.6. Estações elevatórias, coletores troncos e ETEs existentes e planejadas para 
os sistemas de esgotamento sanitário do município de Duque de Caxias 163
Figura 6.7. ETE Gramacho 164
Figura 6.8. Situação do sistema coletor de esgotos do sistema Pavuna 165
Figura 6.9. ETE Pavuna (Fonte - CEDAE) 166



32
BOLETIM nº 6688

  Segunda-feira
06 de Maio de 2019

Boletim Oficial
do Município

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO FINAL - DEZEMBRO, 2017

Figura 6.10. ETE Sarapuí (Fonte- CEDAE) 166
Figura 6.11. Arranjo e configuração do sistema de esgotamento sanitário Pavuna  167
Figura 6.12.Arranjo e configuração do sistema de esgotamento sanitário Sarapuí  167
Figura 6.13.Arranjo e configuração do sistema de esgotamento sanitário Pilar  168
Figura 6.14.Arranjo e configuração do sistema de esgotamento sanitário Saracuruna  168
Figura 6.15. ETE Pavuna 169
Figura 6.16. ETE Sarapuí 171
Figura 6.17. Arranjo e configuração do sistema de esgotamento sanitário Pavuna, 
incluindo o conjunto de bacias contribuintes e a indicação da situação da rede coletora
 – existente em carga e fora de carga, em construção e inexistente 172
Figura 7.1. Sistema de Drenagem Urbana e Controle das Inundações e suas relações com outros sistemas urbanos 174
Figura 7.2. Regiões Hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro  176
Figura 7.3.Zoneamento Urbano do Município de Duque de Caxias 181
Figura 7.4.Mapa da Baixada Fluminense em 1916 184
Figura 7.5. Uso e Ocupação do solo no Município de Duque de Caxias 186
Figura 7.6. Mancha de inundação para sub-bacia da Reduc, conforme Projeto Iguaçu (1994) 188
Figura 7.7. Esquema com as principais intervenções na bacia do rio Iguaçu-Sarapuí 189
Figura 7.8. Mancha de níveis máximos de níveis máximos de inundação decorrente das chuvas crítica da bacia do
 rio Iguaçu-Sarapuí no município para um tempo de recorrência de 50 anos (TR 50 anos) na situação atual 190
Figura 7.9. Mancha de níveis máximos de níveis máximos de inundação decorrente das chuvas crítica da bacia do 
rio Iguaçu-Sarapuí no município para um tempo de recorrência de 50 anos 191
Figura 7.10. Índice de Risco a Inundações (IRI) para a bacia do rio Igaçu-Sarapuí no município de Duque de Caxias 
para a SITUAÇÃO ATUAL 192
Figura 7.11. Índice de Risco a Inundações (IRI) para a bacia do rio Igaçu-Sarapuí no município de Duque de Caxias
 para a SITUAÇÃO DE PROJETO com todas as intervenções propostas implementadas 193
Figura 7.12.Diferença da quantidade de pessoas em cada Índice de Risco a Inundações (IRI) nas duas situações estudadas 194
Figura 7.13.Região potencialmente afetada pelo extravasamento dos rios Roncador e Saracuruna em eventos de inundação 195
Figura 7.14. Esquema com as principais intervenções na bacia do rio Estrela 196
Figura 7.15. Mancha de níveis máximos de níveis máximos de inundação decorrente das chuvas crítica da bacia do 
rio Estrela no município para um tempo de recorrência de 50 anos (TR 50 anos) na situação atual 197

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO FINAL - DEZEMBRO, 2017

Figura 7.16. Mancha de níveis máximos de níveis máximos de inundação decorrente das chuvas crítica da bacia do 
rio Estrela no município para um tempo de recorrência de 50 anos (TR 50 anos) na situação de projeto 198
Figura 7.17. Índice de Risco a Inundações (IRI) para a bacia do rio Estrela no município de Duque de Caxias, 
para a SITUAÇÃO ATUAL 199
Figura 7.18. Índice de Risco a Inundações (IRI) para a bacia do rio Estrela no município de Duque de Caxias 
para a SITUAÇÃO DE PROJETO com todas as intervenções propostas implementadas 200
Figura 7.19. Diferença do número de pessoas em cada Índice de Risco a Inundações (IRI) nas duas situações estudadas 201
Figura 7.20. Mapa com o Índice de Risco a Inundações na bacia do rio Caboclos 202
Figura 7.21. Estrangulamento de seção hidráulica do rio Sarapuí com a linha férrea ramal Belford Roxo 203
Figura 7.22. Potenciais singularidades na macrodrenagem no 1º distrito do município de Duque de Caxias 204
Figura 7.23.Potenciais singularidades na macrodrenagem no 2º distrito do município de Duque de Caxias 205
Figura 7.24. Potenciais singularidades na macrodrenagem do 3º distrito do município de Duque de Caxias 206
Figura 7.25. Potenciais singularidades na macrodrenagem do 4º distrito do município de Duque de Caxias 207
Figura 7.26.Unidades de Conservação no município de Duque de Caxias 211
Figura 7.27. Proposição de Área de Proteção Ambiental (APA – Rio Estrela) para garantia da manutenção das planícies 
de inundação da bacia do Rio Estrela 212
Figura 7.28. Deságue do Canal 1 - canalizado, sob a Rua São Miguel, no Canal de cintura 214
Figura 7.30. Canal 2 - sob a linha de transmissão, vista para jusante da rua do comércio 214
Figura 7.32. Canal 3 – Após o final do canal em concreto 214
Figura 7.29.Canal 2 - sob a linha de transmissão, vista para montante da rua do Comércio 214
Figura 7.31. Canal 3 canalizado na Av. Brigadeiro Luiz Antonio próximo à rua Jamari vista para montante 214
Figura 7.33.Canal 3 – braço direito na extremidade da Rua Brás Cubas, vista para jusante 214
Figura 7.34.Vista panorâmica da região dos canais e do canal auxiliar e do Rio Sarapuí 215
Figura 7.35. Região adjacente ao canal Bandeira e delimitação da área de extração 216
Figura 7.36. Áreas destinadas a implantação de parque 217
Figura 7.37. Região adjacente ao Canal Assis Chateaubriand 218
Figura 7.38. Trecho superior da região do canal da Avenida Presidente Kennedy  218
Figura 7.39. Avenida Fernando Ferrari com rua Cisplatina inicio da Galeria de águas 218
Pluviais vista para Jusante 218
Figura 7.40. Registro de passagem de uma cheia feito por um morador na rua Sileno, 
próximo à travessia da av. Presidente Kennedy 218
Figura 7.41. Estrutura de travessia da av. Presidente Kennedy próximo ao Centro Panamericano 
de Febre Aftosa vista para jusante 218
Figura 7.42. Após a travessia, junto ao Centro Panamericano de Febre Aftosa, canal paralelo a avenida, vista para jusante 218
Figura 7.43. Região adjacente ao canal Gaspar Ventura e afluentes 



33
BOLETIM nº 6688

Segunda-feira
06 de Maio de 2019

Boletim Oficial
do Município

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO FINAL - DEZEMBRO, 2017

219
Figura 7.44. Área para implantação do reservatório em verde 220
e desvio do curso do canal em azul 220
Figura 7.45. Região adjacente ao Centenário 221
Figura 7.46. Construção sobre o leito, poucos metros após a junção dos dois braços do canal - vista para jusante 221
Figura 7.47. Local destinado a implantação do 222
parque próximo ao canal auxiliar 222
Figura 7.48. Local destinado a implantação do parque no antigo leito 222
Figura 7.49. Região do Pôlder Parque Cidade dos Meninos 223
Figura 7.50. Localização do trecho de dique a ser retirado para permitir o extravasamento das águas dos 
rios Capivari e Iguaçu 223
Figura 7.51. Cenários de Inundação do Pôlder dos Meninos segundo Sousa et al., 2009 223
Figura 7.52. Perfil de linha d`água do rio Iguaçu com TR 20 anos para os cenários modelados por Sousa et al., 2009  223
Figura 7.53. Região adjacente ao Canal Nossa Senhora das Graças 224
Figura 7.54. Parque Fluvial na foz do Canal Nossa Senhora das Graças 224
Figura 7.55. Região adjacente ao Canal Lins Pinto 224
Figura 7.56. Região adjacente ao Pôlder Alberto de Oliveira. 225
Figura 7.57. Destaque das áreas de intervenção 225
Figura 7.58. Planta de localização do reservatório-pulmão 226
Figura 7.59. Áreas destinadas aos reservatórios-pulmão, canal auxiliar e posicionamento das comportas 227
Figura 7.60.  a) Confluência dos rios Água Preta e Capivari, pouco antes do exutório no rio Iguaçu. 
b) Área inundada pelo reservatório da barragem do rio Capivari 228
Figura 7.61. a) Vazão na foz do rio Capivari, com e sem o reservatório. 
b) Nível d’água no reservatório e à jusante  228
Figura 7.62. Região adjacente ao canal Jacatirão 229
Figura 7.63. Áreas inicialmente destinadas para o controle de inundações que foram ocupadas para outros usos 229
Figura 7.64. Região adjacente ao canal Bananal 229
Figura 7.65. Bacia contribuinte para o pôlder do Amapá, destacada em vermelho 230
Figura 7.66. Possíveis áreas para implantação de parques urbanos e localização dos reservatórios pulmão 231
Figura 7.67.Proposição de Área de Proteção Ambiental (APA – Rio Estrela) para garantia da manutenção das 
planícies de inundação da bacia do Rio Estrela 233
Figura 7.68. Intervenções previstas na rede de macrodrenagem da Bacia do Rio Estrela 233
Figura 7.69. Traçado do dique na margem direita do rio Saracuruna, área reservada para extravasamento das c
heias fluviais e planícies naturais de inundação  234
Figura 7.70. Ponto de estrangulamento da calha e planície de inundação no trecho baixo da bacia do rio Estrela

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO FINAL - DEZEMBRO, 2017

235
Figura 7.71. Hidrogramas de cheia na seção em que há estrangulamento das planícies de inundação, 
resultantes da chuva com 25 anos de tempo de recorrência 235
Figura 7.72. Localização do reservatório de amortecimento de cheias na bacia do rio Roncador 235
Figura 8.1. Identificação das grades que compõem a Grade Estatística (IBGE, 2016b)  238
Figura 8.2. Área recortada na grade estatística ID_26 para Duque de Caxias 239
Figura 8.3. Áreas recortadas dos setores censitários 243
Figura 8.5. Classificação do território municipal em relação às faixas de priorização dos investimentos
– divisão por distritos e bairros 246
Figura 8.5. População por classe de priorização por bairros de Duque de Caxias. 247
Figura 8.6. Localização dos setores de abastecimento do município de Duque de Caxias 248
Figura 8.7. População por classe de priorização por setores de abastecimento e respectivos bairros de Duque de Caxias 250
Figura 8.8. População por classe de priorização por setores de abastecimento e respectivos bairros de 
Duque de Caxias - Novo Modelo 1 251
Figura 8.9. População por classe de priorização por setores de abastecimento e respectivos bairros de 
Duque de Caxias - Novo Modelo 2. 252



34
BOLETIM nº 6688

  Segunda-feira
06 de Maio de 2019

Boletim Oficial
do Município

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO FINAL - DEZEMBRO, 2017

Lista de Tabelas
Tabela: 2.1. Os membros titulares e suplentes que compõem 
atualmente o CONCIDADE 27
Tabela: 2.2. Datas e locais das reuniões, oficinas e audiências no âmbito do PMSAB-DC  29
Tabela: 3.1. Indicadores de água e esgotamento sanitário do município de Duque de Caxias, Rio de janeiro (UF), 
Sudeste e Brasil.png 44
Tabela: 3.2. Posição Trata Brasil 45
Tabela: 5.1. Estimativa de crescimento populacional para 2037 na 1ª Região de Abastecimento 
Sistema Guandu/Adutora da Baixada 103
Tabela: 5.2. Estimativa de crescimento da demanda de água para 2037 na 1ª Região de Abastecimento
Sistema Guandu/Adutora da Baixada 103
Tabela: 5.3. Estimativa de crescimento populacional para 2037 na 2ª Região de Abastecimento – Sistema REDUC . 106
Tabela: 5.4. Estimativa de crescimento demanda de água para 2037 na 2ª Região de Abastecimento – Sistema REDUC 106
Tabela: 5.5.Estimativa de crescimento populacional para 2037 na 3ª Região de Abastecimento – Sistema Imbariê 111
Tabela: 5.6. Estimativa de demanda de água para 2037 na 3ª Região de Abastecimento – Sistema Imbariê 111
Tabela: 5.7. Estimativa de crescimento populacional para 2037 na 4ª Região de Abastecimento – Sistema Acari – 116
Tabela: 5.8. Estimativa de crescimento demanda de água para 2037 na 4ª Região de Abastecimento – Sistema Acari – 116
Tabela: 5.9. Estruturas e custos previstos para implantação do Macro-sistema de abastecimento de Duque de Caxias 117
Tabela: 5.10. População a ser abastecida por rede geral de água em cada setor de distribuição para o ano de 2037 118
Tabela: 5.11. Instalações previstas para o Sistema de Público de Distribuição de Água por bairro e seus respectivos custos 119
Tabela: 5.12. Instalações e custos previstos para implantação dos sistemas de distribuição nos setores de abastecimento 121
Tabela: 5.13. Síntese dos custos para implantação do sistema de abastecimento de água em Duque de Caxias, 
discretizada por Setor de Abastecimento 124
Tabela: 6.2. Extensão de rede coletora de esgotos do tipo separador absoluto existente em cada uma das bacias e 
sistemas de esgotamento sanitário 145
Tabela: 6.2 - continuação 146
Tabela: 6.3. Relação entre os sistemas de esgotamento sanitário e os bairros do do município de Duque de Caxias 154
Tabela: 6.4. Contingente populacional e respectiva extensão de rede coletora de esgotos 157
Tabela: 6.5. Vazões médias e máximas e sistemas de esgotamento sanitário no ano 2037 157
Tabela: 6.6. Estimativa de custos para a integralização da implantação dos sistemas de esgotamento 
sanitário de Duque de Caxias 157
Tabela: 7.1. Regiões Hidrográficas (RH) do Estado do Rio de Janeiro  159
Tabela: 7.2. Atributos do Plano Diretor Urbano avaliados por Carneiro (2008) 163
Tabela: 7.3. Notas definidas de acordo com o atendimento de cada atributo 163

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO FINAL - DEZEMBRO, 2017

12

1. Introdução

De acordo com a Lei Federal n°11.445/07 cabe ao ente Ti-
tular dos serviços de Saneamento Básico a formulação da 
política pública de saneamento básico e a elaboração do res-
pectivo Plano Municipal de Saneamento Básico (PLAMSAB). 

Apesar da Constituição Federal conferir autonomia aos 
municípios para o exercício da titularidade e do poder para 
conceder serviços públicos de saneamento básico, o Supre-
mo Tribunal Federal, por meio do julgamento da Ação Direta 
de Inconstitucionalidade n°1.842/13, entendeu que no caso 
das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micror-
regiões, esta competência deva ser exercida pelo conjun-
to de municípios envolvidos e pelo Estado federativo. A Lei 
n°13.089/15 que estabeleceu o Estatuto da Metrópole reafir-
mou este entendimento.

O município de Duque de Caxias se insere na Região Me-
tropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ). A área de abrangência 
dos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sani-
tário e drenagem pluvial que o atendem, extrapola os seus 
limites geográficos, bem como os limites dos demais municí-
pios localizados na região oeste da Baía da Guanabara. Es-
pecificamente, a prestação dos serviços de abastecimento de 
água e de esgotamento sanitários é exercida pela Companhia 
Estadual de Água e Esgotos (CEDAE). 

Como prevê a Lei Federal n°11.445/07, neste contexto é que 
se caracteriza a prestação regionalizada dos serviços públi-
cos de saneamento básico, e para a qual, de acordo com a 
mesma Lei, os Planos Municipais de Saneamento devem 
apresentar a mesma visão regionalizada.

Assim, em 2013, visando orientar a elaboração dos Planos 
de Saneamento Básico dos municípios da RMRJ, a Secre-
taria de Estado de Ambiente, no âmbito do Programa de Sa-
neamento dos Municípios do Entorno da Baía de Guanabara 
(PSAM), elaborou o Estudo Regional de Saneamento Básico 
da Baixada Fluminense. Desde então, e em consonância ao 
Estudo Regional, a maioria dos municípios da Baixada Flumi-
nense e da RMRJ já dispõe dos seus respectivos Planos de 
Saneamento Básico.

Em atendimento ao que preconiza a Lei Federal n°11.445/07, 
a Prefeitura de Duque de Caxias, por intermédio da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, contratou o Consócio SERPEN/
COBA, formado pelas empresas SERPEN - Serviços e Pro-
jetos de Engenharia Ltda. e COBA - Consultores para Obras, 
Barragens e Planejamento, Ltda., para a elaboração do Pla-
no Municipal de Saneamento Básico de Duque de Caxias 
(PLAMSAB-DC).

O presente documento consiste no Relatório Final Consoli-
dado do PLAMSAB-DC, o qual deverá ser submetido à apre-
ciação do Poder Legislativo do município de Duque de Caxias, 
como também prevê a Lei Federal n°11.445/07. 

O PLAMSAB-DC contempla as componentes Abastecimento 
de Água, Esgotamento Sanitário e Drenagem Pluvial. A com-
ponente Resíduos Sólidos Urbanos está sendo desenvolvida 
no âmbito do Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos 
Sólidos, também em elaboração. De uma forma geral, gradu-
almente e ao longo dos próximos 20 anos e de acordo com o 
que estabelecem as normas técnicas e a legislação vigentes,  
o PLAMSAB-DC tem como principais objetivos prover a popu-
lação do município de Duque de Caxias com: 

• serviços de abastecimento de água que garantam a 
oferta contínua e o atendimento à totalidade da demanda e 
satisfaçam aos padrões de quantidade e qualidade ideais;
• serviços de esgotamento sanitário que garantam a co-

leta, o transporte, o tratamento e a destinação final adequada 
dos esgotos e satisfaçam aos padrões de qualidade ambien-
tal dos recursos hídricos;
• serviços de microdrenagem pluvial, que associados 

ao conjunto de intervenções em macrodrenagem, contribuam 
para o adequado escoamento das águas pluviais e o controle 
de enchentes e inundações.
• o fortalecimento institucional e a capacitação da estru-

tura organizacional do poder executivo municipal, no sentido 
de conduzir, eficazmente, as ações necessárias ao provimen-
to dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sa-
nitário e microdrenagem pluvial.

A partir do PLAMSAB-DC, o município passa a possuir o re-
gistro da realidade da prestação dos serviços locais de sane-
amento básico, bem como das ações, projetos e programas 
necessários à sua ampliação e qualificação, de forma a aten-
der a totalidade do território e de acordo com os padrões téc-
nicos recomendados e legais vigentes. Complementarmente, 
e também conforme a Lei Federal n°11.445/07, o PLAMSA-
B-DC incorpora ao seu conteúdo os conceitos de Universa-
lidade, Integralidade, Equidade e de Participação e Controle 
social.
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De acordo com diretrizes da Secretaria Nacional de Sanea-
mento Ambiental do Ministério das Cidades, a coordenação 
da elaboração do Plano foi atribuída ao Comitê de Coorde-
nação da Prefeitura constituída por técnicos e dirigentes das 
Secretarias Municipais de Meio Ambiente, Urbanismo, Obras, 
Educação, e Saúde, bem como da Central de Águas e Sane-
amento de Duque de Caxias (CASDUC) e seu acompanha-
mento pela Câmara Municipal de Vereadores e pelo Conse-
lho Municipal de Desenvolvimento da Cidade de Duque de 
Caxias - CONCIDADE, suas respectivas câmaras técnicas e 
grupos de trabalho conforme definido na Lei Complementar 
Nº. 01/06 que institui o Plano Diretor Urbanístico do Município 
de Duque de Caxias.

Conforme determina a Lei n°11.445/2007 e de acordo com 
o Plano de Mobilização Social, o processo de elaboração do 
PMSB-DC assegurou a divulgação das propostas do Plano 
e dos estudos que as fundamentaram, e com a realização 
de audiências, consultas públicas, reuniões técnicas setoriais 
garantiu a participação da população e de entidades da socie-
dade civil organizada.

A estrutura do documento Relatório Final Consolidado é 
constituída pelos seguintes capítulos. 

1. Introdução
2. Plano de Comunicação e Mobilização Social (já inclui 

forma de acompanhamento)
3. Caracterização Socioeconômica, Territorial e Urbana 

do Município
4. Estudo de Crescimento Populacional
5. Proposição de Ações Estruturais – Abastecimento de 

Água
6. Proposição de Ações Estruturais – Esgotamento Sani-

tário
7. Proposição de Ações Estruturais – Drenagem Pluvial
8. Hierarquização das Ações Estruturais 
9. Proposição de Ações Não Estruturais - Arcabouço Ins-

titucional da Prestação dos Serviços de Saneamento
10. Plano de Implementação das Ações Estruturais e Não 

Estruturais
11. Estudo Econômico-Financeiro - Ações Estruturais 

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
12. Sistema de Acompanhamento do Plano
13. Referências Bibliográficas
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2. Plano de Comunicação e Mobilização Social

2.1. Plano de Mobilização Social

2.1.1. Atividades desenvolvidas do Plano 
de Mobilização Social no período entre maio 
e novembro de 2017

A nova gestão municipal assumiu no início de 2017 a missão 
de retomar os trabalhos para a elaboração do Plano Municipal 
de Saneamento Básico de Duque de Caxias (PMSB - DC), 
buscando cumprir assim a agenda nacional de saneamento 
e também habilitar o município junto ao Governo Federal no 
recebimento desimpedido de recursos. Para tanto foi monta-
da uma equipe governamental interdisciplinar habilitada para 
junto à sociedade civil organizada, para elaborar, contratar e 
acompanhar o  plano de saneamento básico do município.

De acordo com diretrizes da Secretaria Nacional de Sanea-
mento Ambiental do Ministério das Cidades, a coordenação 
da elaboração do Plano foi atribuição de um Comitê de Co-
ordenação da Prefeitura constituída por técnicos e dirigentes 
das Secretarias Municipais de Meio Ambiente, de Urbanismo 
e Habitação, de Obras, Educação, e Saúde, bem como da 
Central de Águas e Saneamento de Duque de Caxias (CAS-
DUC) e seu acompanhamento pela Câmara Municipal de Ve-
readores e pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento da 
Cidade de Duque de Caxias - CONCIDADE, suas respectivas 
câmaras técnicas e grupos de trabalho conforme definido na 
Lei Complementar Nº. 01 , de 31 de outubro de 2006 que 
institui o Plano Diretor Urbanístico do Município de Duque de 
Caxias. Está a cargo da Secretaria de Urbanismo e Habitação 
a coordenação geral do contrato do PMSB-DC.
 Conforme determina a Lei Federal n°11.445/2007 e seguin-

do as diretrizes para as atividades de Mobilização Social, o 
processo de elaboração do PMSB-DC assegurou a divulga-

ção das propostas do Plano e dos estudos que as fundamen-
taram. Com a realização de audiências, consultas públicas, 
reuniões técnicas setoriais garantiu a participação da popula-
ção e de entidades da sociedade civil organizada. 
Por meio de um  planejamento interno, a prefeitura através 

da Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação organizou 
várias atividades, reuniões técnicas, oficinas e audiências pú-
blicas como canais de participação social para as Etapas de 
Diagnóstico e a Etapa Propositiva, além de diretivas para o 
acompanhamento durante a implementação dos serviços pú-
blicos de saneamento básico, de controle social posterior a 
aprovação do PMSB - DC na Câmara Municipal de Duque de 
Caxias.

O Plano de Mobilização Social desenvolveu as seguintes ati-
vidades no período compreendido entre maio e novembro de 
2017:
I. Planejamento das ações de mobilização dentro do cro-

nograma necessário à participação social e fiscalização de 
objetivos por parte da comunidade.
As atividades desenvolvidas durante a Etapa de Diagnóstico 

envolveram uma parceria direta com a Prefeitura de Duque 
de Caxias, responsável pela mobilização das lideranças lo-
cais e da sociedade em geral para participação nas Oficinas/
Audiências Públicas de cada distrito municipal no intuito de 
intensificar e potencializar a participação dos cidadãos.

Metodologia adotada
As ações foram desenvolvidas considerando os quatro distri-

tos que compõem o município (ver figura 1). São eles:
• 1º Distrito Duque de Caxias: com menor área (<10%) e 

o mais urbanizado possui 40% da população.
• 2º Distrito Campos Elíseos: constituído por 21% do ter-

ritório, urbanizado e possui 31% da população.
• 3º Distrito Imbariê: constituído por 15% do território, 

área urbana e rural e possui 19% da população.
• 4o Distrito Xerém: constituído por 55% do território com 

extensa zona rural e possui 9% da população. 
• .................................................................................................................
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Figura 2.1. Município de Duque de Caxias e seus 4 distritos

Fonte: Etapa Diagnóstico PMSB-DC, UFRJ 2017
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 Na Etapa de Consolidação do Plano de Trabalho foram pla-
nejadas e realizadas reuniões técnicas introdutórias e de le-
vantamento de dados com a equipe da Prefeitura Municipal 
de Duque de Caxias, através da Secretaria de Urbanismo e 
Habitação, com participação da Secretaria de Obras, de Meio 
Ambiente, e Saúde, da CASDUC, da CEDAE - Concessioná-
ria Estadual de Água e Esgoto,  com intuito de  aperfeiçoar o 
Plano de Trabalho e coleta de dados. 

O processo de participação social planejado levou em con-
sideração o curto prazo para elaboração do PMSB-DC e por 
isso foi dividido em duas etapas: a Etapa de Diagnóstico
com 04 (quatro) Oficinas Participativas (uma por distrito), sen-
do que no 2o Distrito de Campos Elíseos foram realizadas 
uma Oficina-Encontro e uma Oficina Participativa efetiva. Na  
Etapa  Propositiva foram realizadas 02 (duas) Audiências 
Públicas com os quatro distritos reunidos sendo uma delas 
em audiência programada e convocada oficialmente na Câ-
mara Municipal de Vereadores após uma apresentação em 
reunião interna introdutória e preparatória sobre o PMSB-DC 
para os mesmos antes da audiência oficial.

Esquemático das Etapas de Construção do PMSB-DC:

Figura 2.2. Esquemático das Etapas de Construção do PMSB-DC
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2.2 Descrição das Etapas e Roteiro 
Metodológico

2.2.1 Etapa Diagnóstico

Para Etapa de Diagnóstico, foram organizados 05 Oficinas 
Participativas,  entre Setembro e Dezembro de 2017, abertos 
às comunidades de cada distrito (Duque de Caxias, Campos 
Elíseos, Imbariê e Xerém) com a participação de lideranças 
atuantes e representativas no município, com a proposição 
de consulta, e perguntas com abordagem que indicassem 
problemas locais em cada um dos eixos e assim através da 
participação sociallocal e apoio à elaboração do Plano, foram 
obtidos  dados relevantes sobre oseixos abastecimento públi-
co, esgoto sanitário e manejo das águas pluviais.

Roteiro Metodológico das Oficinas Participativas - 
Etapa Diagnóstico
A metodologia utilizada e formulação das perguntas foram 

desenvolvidas pela equipe técnica da UFRJ contratada da 
SERPEN Engenharia Ltda.

Foram planejadasinicialmente uma oficina por distrito, cada 
oficina com duração de 4h, abrangendo as seguintes ativida-
des:

Passo 1: 
Apresentação geral do PMSB-DC (o que é, objetivos, impor-

tância), equipe e dinâmica das atividades da oficina (Duração: 
20min);

Passo 2:
Divisão dos participantes em 3 grupos iniciais, cada grupo 

estará alocado inicialmente em um dos três espaços: Abas-
tecimento de água, Esgotamento Sanitário e Drenagem e 
Manejo das Águas Pluviais. 

Cada espaço contou com dois integrantes da equipe técni-
ca atuando como mediadores e, conforme público presente, 
dobrou-se a quantidade de grupos e de espaços, deixando-
-se apenas um mediador por espaço;

Passo 3:
Cada grupo permaneceu aprox. 30 min no espaço em que 

foi alocado inicialmente, onde discutiu o tema pertinente ao 
espaço (Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário 
ou Drenagem e Manejo das Águas Pluviais), com base nas 
questões levantadas pelo mediador. Ao final dos 30min, os 
grupos deveriam mudar de espaço, retomando a dinâmica 
anterior, de modo a discutirem por mais 30min uma nova 
temática e assim novamente, até cada grupo ter discutido 
cada uma das três temáticas (Duração: 1:30h) (ver figura 
2.2);

Passo 4:
Após as discussões nos grupos, três participantes repre-

sentantes de cada grupo temático faz uma apresentação so-
bre os resultados principais levantados para aquele distrito 
tratado na audiência. (Duração: 1h). 

Em cada espaço temático, as questões levantadas pelos media-
dores seguiram os assuntos abaixo (ver figura 2.4), considerados 
os mais pertinentes a cada tema, considerando os objetivos das 
oficinas.

Figura 2.3.Dinâmica das discussões em grupos por área 
temática durante as oficinas 

Figura 2.4.Assuntos a serem discutidos por grupo temático 
durante a dinâmica de grupos das oficinas 
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Passo 5:
Questões preliminares norteadoras por Área Temática 

(de acordo com os assuntos estabelecidos):

Abastecimento de Água
• Você sabe de qual rio vem a água que chega na sua 

casa e como ela é transportada de lá até sua torneira?
• A falta d’água é um problema recorrente para você ou 

vizinhos? Quantas vezes por semana você recebe água em 
sua residência?
• Você já teve problemas com a qualidade da água for-

necida? Você acompanha a qualidade da água que chega à 
sua casa?
• Quais impactos à sua saúde você acredita que o con-

sumo de água de baixa qualidade ou advindo de fontes alter-
nativas com controle deficitário podem ter?
• Quantos litros de água você imagina que sejam consu-

midos por dia em sua casa? A conta que você paga reflete o 
seu consumo? Você tem hidrômetro?
• Você procura evitar desperdício de água? O que você 

acha que pode ser feito? Você sabia que os vazamentos e 
roubos acabam aumentando o preço da tarifa?
• Você comunica casos de vazamentos de água na rua? 

Sabe quem deve procurar? E quando tem alguma interrup-
ção de fornecimento, problema com a conta ou qualidade da 
água?
• De modo geral, você está satisfeito com o serviço de 

abastecimento de água prestado?

Esgotamento Sanitário
• Você sabe quais problemas o lançamento de esgo-

tos in natura nos rios, córregos, valas etc. pode ocasionar ao 
meio ambiente, à sua saúde, bem como à economia da sua 
cidade?

• Você sabe para onde vai o esgoto gerado na sua resi-
dência? Sabia que ele precisa não só ser coletado, mas tam-
bém tratado?
• Você já teve problemas com retorno de esgotos em 

sua residência ou extravasamento na rua, sobretudo após 
chuvas?
• Quantos litros de esgoto você imagina que sejam gera-

dos por dia em sua casa? Você paga pelo serviço de esgota-
mento sanitário em sua conta de água? Você acha importante 
pagar por esse serviço?
• Como você acha que poderia baratear a sua conta de 

água no que tange ao serviço de esgotamento sanitário?
• Você comunica casos de vazamentos de esgoto na 

rua? Sabe quem deve procurar?
• De modo geral, você está satisfeito com o serviço de 

esgotamento sanitário prestado?

Manejo de Águas Pluviais
• Você já teve problemas com alagamentos, enchentes 

ou mesmo deslizamentos devido a chuvas intensas em seu 
bairro?
• Você sabe por que esses alagamentos acontecem? 

Será que é apenas devido à chuva forte ou você acha que 
algo pode ser feito para evitá-los? O quê?
• As ruas pavimentadas em seu bairro possuem também 

calçamento, meio fio e boca de lobo?
• Você sabia que tais alagamentos, além de trazerem 

perdas materiais, podem prejudicar a sua saúde, sobretudo 
quando o serviço de esgotamento sanitário é deficiente?
• Você sabe como funciona o sistema de drenagem ur-

bana e quem é o responsável em seu município por geri-lo?
• Como você acha que poderia colaborar para diminuir 

as inundações e suas consequências? (Lixo, ligações clan-
destinas, reservatório de água de chuva, impermeabilização 
do terreno etc.). E o que você acha que o poder público pode-
ria fazer no seu bairro?
• Há áreas de ocupação de risco em seu bairro, que já 

sofreram ou podem sofrer com deslizamentos?
• De modo geral, você está satisfeito com as condições

do seu bairro de resposta frente a chuvas intensas?

Perguntas norteadoras de cada Eixo Temático  – Versão Fi-
nal utilizada durante as 04 (quatro) Oficinas Participativas (1/
distrito)

Abastecimento de Água
• De onde vem a água que você utiliza (CEDAE, poço, 

nascente …)?
• A falta d’água é um problema constante para você ou 

vizinhos?
• Quantas vezes por semana você recebe água em sua 

residência?
• Qual tipo de problema você já teve com a água forneci-

da (cheiro, sabor, cor)? Você confia na qualidade da água que 
chega à sua casa?
• Você identifica algum problema de doença relacionado 

a água que você consome?
• Quanto em média você paga pelo consumo de água? 

É justo o valor? Você tem hidrômetro?
• Havendo problemas de vazamentos de água na rua, 

interrupção de fornecimento, cobrança indevida ou qualidade 
da água ruim, você sabe com quem reclamar?
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Esgotamento Sanitário
• Você sabe para onde vão os esgotos gerados na sua 

residência?
• Há valas negras ou valões de esgotos perto de sua 

residência? Em caso afirmativo, o que mais te incomoda em 
relação aos esgotos sanitários?
• Você sabe a diferença entre a rede de esgotos e a rede 

de drenagem pluvial (chuva)?
• Você já teve problemas com retorno de esgotos em 

sua residência, sobretudo após chuvas?
• Você paga pelo serviço de esgotamento sanitário em 

sua conta de água? Você acha importante pagar por esse 
serviço?

Manejo de Águas Pluviais
• Você já teve problemas com alagamentos e enchentes  

em seu bairro?
• Há algum valão ou rio perto de sua casa que frequen-

temente transborde?
• Você já teve problemas com extravasamento de esgo-

tos na rua, sobretudo após chuvas?
• As ruas em seu bairro possuem calçamento, meio fio e 

boca de lobo (bueiro)?
• Em sua opinião, quais as principais causas para a 

ocorrência de inundações ou enchentes em sua rua?
• Você sabe quem é o responsável por gerir o sistema 

de drenagem pluvial em seu município?

As Oficinas /Audiências Públicas foram oportunidade de 
encontro com as entidades e setores representativos da so-
ciedade de Duque de Caxias. Pelo que foi observado logo 
após a 1ª Oficina/Audiência Pública no 2o. Distrito Campos 

Elíseos, concluiu-se que era necessário um maior aprofunda-
mento sobre as questões discutidas, e para obter um melhor 
resultado a 2ª Oficina/Audiência Pública foi remarcada e rea-
lizada na sua integralidade, obedecendo ao formato proposto 
sob um ponto de vista pedagógico e metodologia de Oficina 
Participativa conforme detalhado acima. Todos os distritos 
foram contempladose as oficinas realizadas com êxito em 
cada um deles, bem como acompanhadas pelos membros do 
CONCIDADE - Conselho Municipal da Cidade que tem dentre 
suas atribuições está a de acompanhar, monitorar e divulgar 
o PMSB-DC.

Os detalhes das Oficinas/Audiências Públicas da Etapa 
Diagnóstico nos 04 (quatro) Distritos encontram-se no Anexo
1 - Registro das Audiências da Etapa Diagnóstico

2.2.2. Etapa Propositiva

A produção das Audiências Públicas da Etapa Propositiva 
contou com forte apoio da Prefeitura Municipal através da Se-
cretaria Municipal de Urbanismo e Habitação junto a impren-
sa  e nas redes sociais para divulgação dos eventos pertinen-
tes a esta Etapa, e com destaque para a sua atuação como 
Coordenadora Geral do CONCIDADE divulgou e encaminhou 
o assunto no âmbito deste conselho cumprindo de maneira 
sistemática a atribuição preconizada na Lei Complementar 
Nº. 01 , de 31 de outubro de 2006 que instituiu o Plano Diretor 
Urbanístico do Município de Duque de Caxias-RJ e criou o 
Conselho Municipal de Desenvolvimento da Cidade de Duque 
de Caxias - CONCIDADE responsável pelo  acompanhamen-
to social e monitoramento do PMSB-DC.
No sentido de aprofundar e aproximar com efetividade a po-

pulação dos dados técnicos adotamos, portanto, para a 1a 

Audiência Pública da Etapa Propositiva, uma metodologia 
que aproxima com objetividade a população dos dados téc-
nicos diretamente com sua área de interesse, o seu bairro e/
ou distrito e em mapas distintos para cada um dos três eixos 
do PMSB-DC.

O Roteiro Metodológico da Etapa Propositiva incluiu a im-
pressão de aproximadamente 120 mapas em tamanho A3 
que contemplam a totalidade do detalhamento de cada bairro 
e/ou distritos nos três eixos: Abastecimento Público, Esgota-
mento Sanitário e Manejo das Águas Pluviais, este último por 
distrito. Estes mapas foram colados em toda extensão das 
quatro paredes do Auditório da UNIGRANRIO onde se reali-
zou a 1a.  Audiência Pública Geral (incluiu os quatro distritos 
no mesmo espaço).

Esta metodologia utilizada foi desenvolvida pela consultoria 
de apoio a mobilização social contratada pela SERPEN Enge-
nharia Ltda.  e complementada pela equipe técnica da UFRJ 
responsável pela elaboração do PMSB-DC. Ela foi inspirada 
no processo participativo realizado nas assembleias de alo-
cação de água dos reservatórios do Ceará organizadas pela 
COGERH -Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do 
Ceará. O roteiro esta detalhado abaixo
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Roteiro Metodológico da Primeira Audiência Pública 
Geral para a Etapa Propositiva

A duração prevista para esta audiência foi de três horas 
abrangendo as seguintes atividades:

Passo 1: 
Foram impressos mapas temáticos (os três eixos) e por bair-

ro (Água e Esgoto) e/ou distrito no caso do Manejo de Águas 
Pluviais e mais o grande mapa do município demarcado os 
limites distritais e bairros numerados em prancha tamanho 
A1, acompanhados da listagem da numeração e o nome de 
cada bairro de forma a auxiliar a identificação pelos cidadãos 
participantes.

Passo 2:
O processo de colagem dos mapas nas paredes obedeceu a 

seguinte ordem de exposição e sequência:
• primeiramente o mapa geral tamanho A1 do município 

demarcados com a divisão dos distritos/bairros, e na sequên-
cia as pranchas A1com a numeração dos bairros facilitando 
sua identificação.
• primeiro a colagem dos mapas referentes ao Manejo 

de Águas Pluviais: a Macro drenagem no plano do município 
e a micro drenagem por distrito em seis pranchas A3.
• e colagem sequencial a numeração do bairro das pran-

chas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 
(conjuntamente) - aproximadamente 124 pranchas tamanho 
A3).

Passo 3: 
Apresentação detalhada do conteúdo técnico da Etapa Pro-

positiva pelo Coordenador Geral da equipe técnica da UFRJ, 
Prof. Isac Volchan e sobre metodologia/dinâmica a ser utiliza-
da na audiência.

Passo 4: 
A equipe técnica se divide junto aos mapas para explicar e 

esclarecer dúvidas sobre os dados apresentados por bairros. 

Passo 5: 
É a etapa de conclusão e fechamento com debates proposi-

tivos e apresentação dos indicadores de hierarquização cons-
truído de forma a compatibilizar a expectativa da população e 
lideranças locais e a dados técnicos elaborados e apresenta-
dos pela equipe UFRJ.

A Audiência Pública Geral da Etapa Propositiva reuniu lide-
ranças e cidadãos dos quatro distritos no auditório da UNI-
GRANRIO no Centro de Duque de Caxias. 
Os detalhes dessa audiência encontram-se no Anexo 2 - Re-

gistro das Audiências da Etapa Propositiva.

2.2.3. Coordenação do Acompanhamento/
Monitoramento do PMSB-DC

Para fins de aperfeiçoar o acompanhamento da elaboração 
do PMSB-DC e atender as exigências da Política Nacional 
de Saneamento Básico, através do Decreto Lei Federal N° 
7.217/2010, e prazo de cumprimento definido até o dia 31 de 
dezembro, pelo Decreto N° 8.211/2014, o Comitê de Coorde-
nação do PMSB-DC em atendimento a Lei Complementar Nº. 
01 , de 31 de outubro de 2006, que institui o Plano Diretor Ur-
banístico do Município de Duque de Caxias-RJ com destaque 
para os seguintes artigos;

Art. 93 O sistema de planejamento territorial e urbano é in-
tegrado pelo órgão municipal competente de planejamento 
urbano e pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento da Ci-
dade de Duque de Caxias - CONCIDADE e suas respectivas 
câmaras de assessoria técnica e grupos de trabalho.

Art. 94. Constituem atribuições do órgão municipal compe-
tente para o planejamento urbano:

XIII. Elaborar o Plano Municipal de Saneamento Ambiental, 
que deverá ser compatível com o Plano Diretor Participativo e 
com Planos Regionais de saneamento ambiental elaborados 
com participação do Poder Executivo Municipal, e ser aprova-
do, fiscalizado e monitorado pelo CONCIDADE e pela Câma-
ra Municipal.

Art. 95. Fica criado o Conselho Municipal de Desenvolvimen-
to da Cidade de Duque de Caxias – CONCIDADE, com as 
seguintes atribuições:

II. Apreciar, acompanhar e deliberar sobre a implementação 
da Política Municipal de Desenvolvimento Urbano, em espe-
cial os planos e programas relativos à política  e gestão do 
solo urbano, de habitação de interesse social, de saneamento 
ambiental, de transportes e mobilidade urbana, definindo pro-
vidências para o seu cumprimento;

IX. Deliberar sobre contratos de concessão dos serviços pú-
blicos de coleta de lixo, abastecimento de água, esgotamento 
sanitário e de transporte, com o apoio de

audiências públicas de ampla divulgação e de forma integra-
da ao Plano Diretor e aos Planos Municipais Setoriais.

Art. 96. A composição do Conselho Municipal de Desenvolvi-
mento da Cidade de Duque de Caxias – CONCIDADE obede-
cerá ao princípio democrático de escolha de seus represen-
tantes, contemplando a participação de entidades públicas e 
privadas, bem como de segmentos da sociedade ligados à 
área de habitação, conforme a composição, de acordo com 
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o disposto no § 3º do Inciso II, do Art.12, da Lei Federal nº 
11.124, de 16 de junho de 2005:

I. Secretaria de Governo, 05 (cinco) representantes;

II. Associações Industriais, 01 (um) representante;

III. Universidades, 01 (um) representante;

IV. Movimento Popular, representando as Associações de 
Moradores de Duque deCaxias, em eleição organizada pelo 
MUB- Movimento União de Bairros, 04 (quatro) representan-
tes;

V. ONGs e Movimentos Sociais, 01 (um) representante;

VI. Sindicatos e Associações de Classe, 01 (um) represen-
tante;

VII. Câmara Municipal, 01 (um) representante.

O CONCIDADE - Conselho Municipal da Cidade reuniu-se 
durante o período de 2017 para debater e analisar o PMSB-
-DC entre outros assuntos.  Este conselho  conta com a par-
ticipação de várias entidades da sociedade civil organizada, 
concessionárias, empresas e lideranças locais. A intenção foi 
ampliar a discussão e subsidiar o acompanhamento emonito-
ramento do PMSB-DC no âmbito do CONCIDADE de forma 
legítima e abrangente. 

Quanto à participação dos comitês de bacia, ressalta-se que 
o território de Duque de Caxias pertence ao Comitê da Baía 
de Guanabara que ainda encontra-se em fase de estruturação 
da sua agência de água, o corpo técnico a serviço do Comitê. 
Considerando a importância atual de comitês de bacia para 
o avanço das ações de saneamento na região, o Comitê da 
Baía de Guanabara é continuamente convidado a participar 
dos eventos/audiências, além de terem seu apoio requisitado 
para a divulgação de nossas ações. . Os convites dos eventos 
foram enviados e membros do Comitê e também lideranças 
locais de Duque de Caxias estiveram presentes nas diversas 
oficinas e audiências. 

2.3. Plano de Comunicação Social e 
Sistema Municipal de Informação de 
Saneamento Ambiental
O primeiro passo para estruturação e organização da estra-

tégia de comunicação do PMSB-DC foi a busca por mídias de 
fácil acesso e de linguagem adequada, no intuito de manter 
informados, envolvidos com as Etapas do PMSB-DC em to-
das as ações planejadas e realizadas. 

O Plano de Comunicação Social e o Sistema Municipal de 
Informação compreende a sistemática dessas ações de pro-
paganda e organização das produções e resultados do pro-
cesso de planejamento e mobilização social. Reportam-se a 
atividades de informação, propaganda, estoque e manipula-
ção de dados resultantes intercorrentes ao Plano de Mobili-
zação Social. Por conta disso e atendendo às diretrizes do 
contrato, foram desenvolvidos:
I. Estruturas iniciais do Sistema Municipal de Informação

de Saneamento Ambiental com mecanismos de divulgação e 
comunicação para a disseminação e o acesso às informações 
sobre o diagnóstico e estudos preliminares, os serviços pres-
tados e sua avaliação, o processo e os eventos previstos e as 
propostas relativas ao Plano de Saneamento Básico. Neste 
sentido, foram realizadas reuniões específicas para coleta de 
dados junto às concessionárias de serviços de saneamento.
II. A organização e estocagem de informações de acom-

panhamento da evolução do PMSB-DC, suas inferências e 
resultantes sociais, por meio de difusão em site específico. 
Iniciamos a construção do Sistema de Informação PLAMSA-

B-NF com objetivo de alcançar uma organização adequada e 
de fácil acesso ao público, para a divulgação das atividades, 
disponibilização de apresentações e relatórios/produtos de-
senvolvidos.

Tabela: 2.1. Os membros titulares e suplentes que compõem 
atualmente o CONCIDADE 
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A construção do site foi executada por técnicos da UFRJ e 
deverá ser continuamente atualizada em relação aos produ-
tos aprovados e realizados, assim como aos eventos plane-
jados e ocorridos. Este sistema de gestão das informações é 
operacionalizado de forma integrada ao Plano de Mobilização 
Social e contém o conjunto de materiais, documentos e re-
gistros produzidos até o momento da Etapa de Diagnóstico e 
Etapa Propositiva. Nele está disponibilizado um canal para re-
cebimento de críticas e sugestões, garantindo-se a avaliação 
e resposta a todas as propostas apresentadas. 

III. Banco de dados/Divulgação
Para o trabalho de divulgação dos eventos e garantir que 

a informação atingisse o máximo de cidadãos, foram levan-
tadas e elaboradas listas de contatos eletrônicos (e-mails). 
Nelas estão contidas as principais lideranças regionais como 
associações de moradores, concessionárias dos serviços 
de saneamento, entidades da sociedade civil organizada - 
ONGs, entidades de técnicas e profissionais e referências 
entre a sociedade em geral do município e relação de líderes 
locais, representantes comunitários e moradores do municí-
pio integrantes do CONCIDADE cedidos pela Prefeitura/Co-
ordenadora Geral, representantes de entidades profissionais 
e outros. 
Quanto aos arquivos, todos serão guardados organizada-

mente em diretórios estruturados, de documentos, imagens, 
fotos ou outros elementos passíveis de serem digitalizados, 
que requerem cópia.

Material de comunicação, estratégia de difusão, e 
agenda de reuniões. 
As seguintes atividades foram desenvolvidas no período no 

sentido de apoiar a divulgação dos eventos relacionados ao 
PMSB-DC:

Material Informativo: 
• Elaboração, impressão e distribuição do Folheto Infor-

mativo de Divulgação - uma introdução ao PMSB-DC.
• Convites Oficiais: Oficinas Temáticas - Etapa de Diag-

nóstico e das Audiências Públicas da Etapa Propositiva sob a 
responsabilidade da Coordenação Geral - Sec. Mun. de Urba-
nismo-DC.
• Apresentações de conteúdo técnico – Power Point 

(disponibilizados no site)

A reprodução deste material encontra-se Anexo 3 - Registro 
do Material de Divulgação

Sistema Municipal de Informações de Saneamento 
Ambiental
• Criação e atualização do Site PMSB-DC e página da 

Rede Social da Prefeitura de Duque de Caxias.
• Sites eletrônicos disponibilizados: 
http://www.planodesaneamentobdc.org 
• Foram criados canais neste site (Fórum) para recebi-

mento de críticas e sugestões, garantindo-se a avaliação e 
resposta a todas as propostas apresentadas nas Oficinas e 
Audiências Públicas em todas as etapas do PMSB-DC. Exem-
plo: consulta pública pela internet, apresentações, relatórios 
das etapas, mapas etc. ;
• Releases para imprensa + divulgação dos eventos na 

mídia, envio de convites e confirmação de presença. Criação 
de Banco de Dados (organizados pela Coordenação da Pre-
feitura e apoio do Consórcio SERPEN - COBA).
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Recomendações a Coordenação Geral pós aprovação 
do PMSB-DC pela Câmara Municipal:

• Elaborar Cartilha de Educação Ambiental sobre  o Pla-
no Municipal de Saneamento Básico (4 eixos) como apoio ao 
acompanhamento/monitoramento do PMSB-DC que será fei-
to no âmbito do CONCIDADE.
• Elaboração e implementação do Plano de Educação 

Ambiental para Saneamento para aplicação em 20 anos. Mo-
nitoramento de parâmetros dos quatro eixos do Plano.

3. Anexos - Registros dos Eventos

Anexo 1 - Registro das Audiências da Etapa Diagnóstico
Anexo 2 - Registro das Audiências da Etapa Propositiva.
Anexo 3 - Registro do Material de Divulgação

Tabela: 2.2. Datas e locais das reuniões, oficinas e audiências no âmbito do PMSAB-DC 
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1. Oficina Participativa - Etapa Diagnóstico do 1º 
DISTRITO DUQUE DE CAXIAS (ver figura 2.5)
Data: 19 de setembro de 2017 
Local: Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias
Rua Pref. José Carlos Lacerda, 1424 - Jardim Vinte e Cinco 

de Agosto

Avaliação da situação dos serviços de saneamento 

Roteiro:
1) Abertura
2) Apresentação geral do PMSB - DC (duração de 20min): o 

que é, objetivos, importância e apresentação da Equipe Téc-
nica
3) Dinâmica das atividades da  Oficina Distrito 2 (duração de 

1h30min): Equipe Técnica atuando como mediadores confor-
me descrito no relatório de Mobilização Social: Divisão em 3 
grupos  com mapas temáticos: 
Grupo 1. Abastecimento de água; 
Grupo  2. Esgotamento Sanitário
Grupo 3. Drenagem e Manejo das Águas Pluviais. 
A cada 30min os grupos de temática que todos tenham dis-

cutido cada uma das três temáticas. 
4) Articulação de resultados prévios com informações colhi-

das na dinâmica (duração de 1h): equipe técnica apresenta 
resultados em parceria com representantes dos grupos temá-
tico.

Figura 2.5. Delimitação do município com destaque para o 1o Distrito Duque de Caxias
Fonte: Etapa Diagnóstico PMSB-DC, UFRJ 
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Mapa 1 Abastecimento Público – 1º Distrito 
de Duque de Caxias (Figura 2.7)

Grupo 1 - Mapa Temático - Abastecimento Público 
1o Distrito

Registro das Compilações do Mapa 1 ABASTECIMENTO 
DE ÁGUAS - 1o. Distrito

• Admilson Porto – Parque das Missões
- CEDAE
- ½ Legal conjunto: (até R3 bem), início tem água até R14, 

fim não tem. Já chegou água, mas hoje não mais.
- Trabalho pelo TETO
- Ocupação desordenada na periferia

Figura 2.6. Cartaz de perguntas referências - Etapa Diagnóstico
Fonte: Etapa Diagnóstico/UFRJ

Figura 2.7.Mapa 1 Abastecimento Público – 1º Distrito de duque de Caxias.

Registro das  Perguntas Referência - Válidas para todas as Oficinas
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• Fátima – Jd. Gramacho
- Tocantus, Chatiba, Vila Rui Barbosa: A água não chega. 
Alguma CEDAE -> Fonte? (Fim de Rui Barbosa sem água).
- Remanso cedo Dom – 4ª
- COHAB somente de madrugada
- Poço
- Parque das Missões: frente água contínua.
- Jardim Gramacho manobra registro: 2-3x/semana

• Fátima: poço, não paga. Cheiro, cor, diarreia.

• Admilson: sem cheiro, cor, R$80,00.
• Lagoa de estabilização: recreação, pesca...

• Fátima: usam carro-pipa por R$40,00/m³ (era R$20,00), 
captação da água de chuva, armazenamento tambor.

• Valor caro. Tarifa social: R$15,00 x R$40,00 (caminhão-
-pipa) x R$20,00 (caminhão-pipa).

• Relação com a CEDAE - centro: 1 ano, 10 casas.

• População soluciona o problema.

• Daniel: Vila São Luiz
- Poço
- Compra de caminhão-pipa
- Parte não é abastecida
- Consulta abastecimento: $ para estudar solução

• Fátima: Jardim Gramacho
• Porto: Parque das Missões

• Trabalho TETO
• Relação ruim com a CEDAE
• A CEDAE não atende a solicitação
• A população, então, resolve.
• A CEDAE cobra pra estudar a solução.
• Armazenamento em “tanques” e tambores.
• Cheiro, cor
• Doenças, diarreia, pele.
• Tarifa social: R$15,00/mês x R$20,00/1000L (antigo) x 

R$40,00/1000L (caminhão-pipa, carretos e outros).

Grupo 2 - Mapa Temático Esgotamento Sanitário - 1o. 
Distrito

Figura 2.8. Mapa 2 - Esgotamento Sanitário 
1º Distrito de Duque de Caxias 
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COMPILAÇÕES – ESGOTAMENTO SANITÁRIO

ESGOTO
• Vila São Luiz: Daniel
- Esgoto vai pra Drenagem: não há retorno, há infraestrutura, 

não há valas.

• Parque das Missões – Rio Meriti: Porto
- Há retorno, não há valas, rua 15 com problemas.

• Jardim Gramacho – Mangue: Fátima
- População faz a rede
- Há valas
- Retorno de esgotos (chuva forte)

• $ Não sabem se pagam, oficialmente não há cobrança.

• CEDAE: falta serviço. Deveriam oferecer e cobrar. 
Onde é cobrado o esgoto?

• DESTINO DO ESGOTO: JG – Mangue (drenage
m – moradores), PM – Rio Meriti (drenagem – moradores), 
VSL – drenagem.

• RETORNO DO ESGOTO: JG – sempre que chove 
(chuva forte), PM – a partir da Rua 15, VSL – não há.

• VALAS: JG – muitas (crianças brincam, pesca), 
PM – não há, VSL – não há.

• PAGAMENTO: não sabem, CEDAE não presta o servi-
ço, Prefeitura como responsável.

COMPILAÇÕES – DRENAGEM / MANEJO DE ÁGUAS 
PLUVIAIS

DRENAGEM PLUVIAL
Bairros: Parque das Missões, Jardim Gramacho e Vila São 

Luiz.
• Parque das Missões
- problemas entre as avenidas 12 e 15 em diante (~30cm)
- parte que drena para a Linha Vermelha sem problemas 

aparentes (possui rede de micro com necessidade de manu-
tenção)
• Jardim Gramacho
- Av. Monte Castelo: >40cm inviabiliza tráfego
- Av. Pistóia funciona como canal (~20cm)
- Alagamentos na Av. Rui Barbosa e na praça central (proble-

ma generalizado)
- Parte próxima à BR (asfaltada) tem rede. Parte mais afas-

tada, não.
- Valão Rui Barbosa extravasa margem esquerda
- Aterros irregulares próximos ao Mangue dificultam a drena-

gem.
• Vila São Luis
- Problemas frequentes de micro-alagamentos apontados no 

mapa
- Sistema unitário – esgoto pela rede.
• TODOS
- Extravasamento da rede com esgotos
- Sistema unitário/ Rede mista (drenagem + esgotamento): 

com extravasamento
- Galerias de águas pluviais obstruídas / necessidade de ma-

nutenção.

Registro Fotográfico das Oficinas Participativas 
1o Distrito Duque de Caxias

Figura 2.10. Público Apresentação Inical PMSB-DC 

Figura 2.11. Participação de representante da Comunidade 
Local na apresentação inicial do PMSB-DC 

Figura 2.9. Apresentação Técnica PMSB-DC - 
Prof. Isac Volchan 
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LISTA DE PRESENÇA DIGITADA Registro das Listas de Presença

Figura 2.12. Lista de Presença 

Figura 2.13b. Registro das Listas de Presença

Figura 2.13a. Registro das Listas de Presença
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2. Oficina Participativa - Etapa Diagnóstico 
do 2º Campos Elíseos

Figura 2.14. Delimitaçao do município com destaque para o 2o. Distrito Campos Elíseos.png 

Figura 2.13c. Registro das Listas de Presença 
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Avaliação da situação dos serviços de saneamento

Roteiro:
1) Abertura
2) Apresentação geral do PMSB - DC (duração de 20min): o 

que é, objetivos, importância e apresentação da Equipe Téc-
nica
3) Dinâmica das atividades da  Oficina Distrito 2 (duração de 

1h30min): Equipe Técnica atuando como mediadores confor-
me descrito no relatório de Mobilização Social: Divisão em 3 
grupos  com mapas temáticos: 
Grupo 1. Abastecimento de água; 
Grupo  2. Esgotamento Sanitário  e 
Grupo 3. Drenagem e Manejo das Águas Pluviais. 
A cada 30min os grupos de temática que todos tenham dis-

cutido cada uma das três temáticas. 
4) Articulação de resultados prévios com informações colhi-

das na dinâmica (duração de 1h): equipe técnica apresenta 
resultados em parceria com representantes dos grupos temá-
tico

Oficina Temática 1a Edição
Data: 26 de setembro de 2017 
Local: ASSECAMPE - Associação das Empresas de Cam-

pos Elíseos
Rodovia Washington Luís, Saída 114 - Campos Elíseos, Du-

que de Caxias - RJ.
Conclusão: Considerando os debates e conversas alonga-

das durante a apresentação do Plano de Trabalho não houve 
tempo hábil para completar a dinâmica da Oficina.

LISTA DE PRESENÇA DIGITALIZADA

Figura 2.15a.Lista de presença digitalizada
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LISTA DE PRESENÇA DIGITALIZADA
(continuação)

Registro da Lista de Presença - 26/9/2017

Figura 2.15b.Lista de presença digitalizada

Figura 2.16a.Registro da Lista de Presença - 26/9/2017 

Figura 2.16b.Registro da Lista de Presença - 26/9/2017 
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2. Reedição da Oficina Temática PMSB-DC -2º DIS-
TRITO CAMPOS ELÍSEOS
Data: 07 de novembro de 2017 

Local: ASSECAMPE - Associação das Empresas de Campos Elíseos

Rodovia Washington Luís, saída 114 - Campos Elíseos, Duque de Caxias - RJ

Grupo 1 - Mapa Temático - Abastecimento Público - 2o. 
Distrito

COMPILAÇÕES – ABASTECIMENTO DE ÁGUAS 

Oficina  2º Distrito – Água
1) Abastecimento: poço, clandestina (adutora), cami-

nhão-pipa (entre R$50,00 e R$80,00 /m³)
2) CEDAE: quando chega, muito cloro, odor e cor.
- Chega em pequena porcentagem de Saracuruna (aproxi-

madamente 1%)
3) Pagariam pra ter água de qualidade todos os dias (+ou- 

R$10,00)
4) Há abastecimento (CEDAE): Parque Fluminense, Vila 

São José, São Bento.
5) Doenças: hepatite (Saracuruna), lençóis contaminados 

(Campos Elíseos)

Aproximadamente 360 mil habitantes.
• Josiane: Parque Império 45.
1. Não tem abastecimento da CEDAE. Poço abastece, 

busca em mina. 
- Poço de Jacó (beber e cozinha + banho)
- Água desviada da adutora da Petrobrás. Região não tem 

fornecimento público de água.
2. Não é problema. Preferiria a rede pública para qual ela 

pagaria pela água ao invés de ter que pegar > carrinho de 
mão e tonel de água 2x/semana.
3. Água reduc abastecimento contínuo. Água não potá-

vel.
4. Não confia. Cheiro de vala de esgotos na água da rede 

da REDUC.
5. Sem ocorrência de doenças.
6. Não há pagamento pela água e não acha justo pagar. 

Bairro novo houve hidrometração: não recebem água, mas 

Figura 2.16d.Registro da Lista de Presença - 26/9/2017 

Figura 2.16c.Registro da Lista de Presença - 26/9/2017 

Figura  2.17. Mapa 3 - Grupo 1 - Abastecimento Público 
2º Distrito Campos Elíseos. 
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recebem conta de água.
7. Distrito da CEDAE.
8. Doenças: não.

• Carlinhos: São Bento – Parque da Liberdade.
1. CEDAE: tem projetos desde 2001 de conhecimento da 

presidência.
- Desvio de tubulação da CEDAE feito pelos próprios mora-

dores.
- Toda a margem direita do Sarapuí tem água da CEDAE.
2. Sem problemas com o abastecimento da água.
3. Abastecimento contínuo.
4. Não, água de 1ª qualidade.
5. –
6. Não se paga pela água. Acha justo se houver o servi-

ço.
7. –
8. Doenças: sim, devido a interligações de água com 

emendas mal-feitas e intrusão de água da enchente.

• Felipe: Parque Marilândia + Vila Serafim.
1. Poço. A água da CEDAE cai raramente (1x/semana).
2. Vila Serafim: dezenas de vazamentos de água.
3. 1x/semana
4. Não, qualidade da água ótima.
5. Sim. Em função das “emendas” nas tubulações e a en-

trada de água de inundações.
6. Paga pela água (não é justo!) R$40,00~R$50,00 ou 

mais por família a cada mês. Maioria tem hidrômetro. Acha 
justo se houver o serviço.
7. Contato com a CEDAE.
8. Doenças: não.

• Em Campos Elíseos/Saraiva: água 1x/semana. Esco-
las de Campos Elíseos são abastecidas por carro-pipa.

Havendo problemas, reclamam diretamente com a CEDAE.

Grupo 2 - Mapa temático - Esgotamento Sanitário - 
2o. Distrito

COMPILAÇÕES – ESGOTAMENTO SANITÁRIO - 
07/11/2017
1. Todo esgoto segue para o “Iguaçu” e para o Saracuru-

na.
2. Rio Calombé (pega fogo) – canal de esgoto industrial 

(Figueira).
3. Valas: canal Faria, Pantanal, Parque São José, Vala 

Sete, Bom Retiro.
4. Retorno de esgoto: no distrito todo quando chove e 

quando sobe a maré.
5. Pagariam um preço justo para ter um bom serviço.
6. Problemas com esgoto: “vacol” da prefeitura; “verea-

dores”.
7. ETE abandonada (Figueira).
8. Para onde vão os esgotos?
• a. Josiane: tubulação para o Rio Jordão.
• b. Felipe: não sabe e não tem problemas. Na Vila Serafim 

há valão a céu aberto.
• c. Carlinhos: Parque da Liberdade, dique 1, dique 2, bar-

ro para o Rio Sarapuí. Parque Império: 17 anos atrás, 
antes da urbanização, eram sumidouros.

• d. Sidnei: Bairro Pantanal: valão Gaspar Ventura e Rio 
Sarapuí.

9. Carlinhos: mal cheiro, lixo; Josiane: acúmulo de lixo, 
ratos, mosquitos. Felipe: Rio Calombé, acúmulo de lixo, ratos, 
mato alto. Sidnei: valão Bananal.
10. Diferenças entre valões de esgotos e águas pluviais: 

SIM (Felipe, Carlinhos e Sidnei) e NÃO (Josiane).
11. Refluxo de esgotos para o domicílio: SIM (Josiane e 

Felipe) e NÃO (Carlinhos e Sidnei).
12. Pagamento pelos esgotos: SIM (desde que funcione: 

Carlinhos, Felipe e Sidnei) e NÃO (Josiane).

Figura  2.18.Mapa 4 - Grupo 2 -  Esgotamento Sanitário -
 2o. Distrito Campos Elíseos 
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COMPILAÇÕES – DRENAGEM E MANEJO DE 
ÁGUAS PLUVIAIS 

DRENAGEM PLUVIAL
1) Não alaga: Parque da Caixa d´água.
Parque Império (45), Marilândia, Saraiva e Centro de Cam-

pos Elíseos: canais de drenagem obstruídos.
2) Valas transbordam.
3) Piscinão do INEA assoreado (Pilar c/ Iguaçu – Delta).
4) APA Alto Iguaçu: contenção de cheias.
5) Pavimentação: Pilar, Parque São José e Parque Flumi-

nense. + (100%) Microdrenagem (boca de lobo). 30%: Cam-
pos Elíseos.

Pariticipantes: Miguel, Braga, Marinaldo e Pires.

• Questão da Ferrovia.
1. Josiane: bairro Parque Império, Vila Serafim e Campos 

Elíseos.
Grilo: Parque Independência, Parque Uruguaiana > bairro 

Saracuruna – problema generalizado nos bairros. Agravante: 
Vila Urussaí – limitada por vias altas (Linha Férrea, BR116 e 
Av. Pres. Roosevelt) e com dois canais vala sete e nove, Ca-
nal Faria e Saracuruna.
Felipe: reforça bairro Serafim. Rio Calombé, Cidade Nova 

(dentro de Pilar).
Sidnei: bairro Pilar, Renegado e Pantanal.
Carlinhos: problema em menor proporção.
Pires: Jardim Primavera, Sede Prefeitura, Canal Jacques 

Demolay, reforço galeria central.

2. Josiane: Rio Jordão (Parque Império), Valão “Marilân-
dia”
Grilo: Vala sete, nove, Faria e Saracuruna.
Sidnei: Calombé, Saracuruna, Iguaçu, Pilar.
Felipe: Sarapuí.

3. Josiane: Parque Império
Felipe: São Bento (quase 100%), Parque Marilândia (boa 

parte), Jardim Primavera (alguns trechos), Pilar (quase 100%) 
– até áreas com maior infraestrutura, ponto crítico próximo ao 
Calombé, Rua Isidoro Lopes.

4. Josiane: Parque Império (não é 100% atendido; pontos 
críticos: Rua Ana Azevedo, Rua Jerusalém), Campos Elíse-
os (Av. Tubinambá de Castro após o Saraiva não é atendida; 
Rua 11).
Carlinhos: São Bento (não são atendidas Rua Castro Alves, 

Rua Maria Luiza, Rua Roberto Santos, Rua da Paz, Rua Ben-
to Medeiros, situação crítica).
Felipe: Parque Marilândia não é 100% atendido, Pilar não é 

100% atendido (ponto crítico: ruas transversais à 5 de julho, 
cerca de 60% estão sem calçamento), Cidade Nova. Também 
tem áreas críticas: Rua Maria Andrade (São Bento) e Rua Isi-
doro Lopes (Pilar).
Pires: Jardim Primavera não é 100% atendido (cerca de 

60%).

5. Josiane: falta manutenção (drenagem, limpeza das re-
des), ocupação desordenada.
Carlinhos: dragagem e limpeza dos canais.
Felipe: falta dragagem do Rio Calombé, obras de infraestru-

tura.

6. Josiane: sim. Secretaria de Obras. Já foi na Secretaria 
de Serviços Públicos (até 2016). INEA (limpeza).
Felipe: sim. Secretaria de Obras, Secretaria de Urbanismo.

Registro Fotográfico - Oficinas Temáticas -
2o. Distrito

Figura 2.19. Público da Oficina Temática - Etapa Diagnóstico 2o. Distrito

Figura 2.20. Dinâmica de Consulta - Ofi-
cina Temática - Etapa Diagnóstico PMSB-

-DC - 2o. Distrito 
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LISTA DE PRESENÇA DIGITALIZADA Registro da Lista de Presença - 07/11/2017

Figura 2.21. Dinâmica de Consulta - Oficina Temática - 
Etapa Diagnóstico PMSB-DC - 2o. Distrito 

Figura 2.22. Dinâmica de 
Consulta - Oficina Temática - 
Etapa Diagnóstico PMSB-DC 

2o. Distrito 
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3. Oficina Participativa - Etapa Diagnóstico do 3º 
DISTRITO IMBARIÊ
Data: 05 de outubro de 2017 
Local: UNIGRANRIO - Santa Cruz e Vinte e Cinco de Agosto

Figura 2.33. Delimitação do município com destaque para o 4o. Distrito Xerém 
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Avaliação da situação dos serviços de saneamento 
Roteiro:
1) Abertura
2) Apresentação geral do PMSB - DC (duração de 20min): o 

que é, objetivos, importância e apresentação da Equipe Téc-
nica
3) Dinâmica das atividades da  Oficina Distrito 2 (duração de 

1h30min): Equipe Técnica atuando como mediadores confor-
me descrito no relatório de Mobilização Social: Divisão em 3 
grupos  com mapas temáticos: Grupo 1. Abastecimento de 
água; Grupo  2. Esgotamento Sanitário  e Grupo 3. Drena-
gem e Manejo das Águas Pluviais. A cada 30min os grupos 
de temática que todos tenham discutido cada uma das três 
temáticas.
4) Articulação de resultados prévios com informações colhi-

das na dinâmica (duração de 1h): equipe técnica apresenta 
resultados em parceria com representantes dos grupos temá-
tico
5) Perguntas/Conclusão

Grupo 1 - Mapa temático do Abastecimento de Água 
3o. Distrito

COMPILAÇÕES – ABASTECIMENTO DE ÁGUAS 3º 
DISTRITO IMBARIÊ  – 03/10/2017
• Geral: ligados à rede – não recebem água, mas rece-

bem contas.
• Santa Cruz: recebe pipa da CEDAE (a cada 15 dias).
• Nova Campinas: recebe água da rede aproximada-

mente a cada 10 dias.
• Poço: alguns com qualidade ok, outros não.
• Rede: quando entra, qualidade ok.
• Ninguém com água todo dia (melhor: 1x/semana)
• Booster novo: Santa Cruz, Parque Paulista e Barro 

Branco. Pontes: contrapartida do Minha Casa Minha Vida.
• Taquara: represa.

• Redes entupidas!
• Crescimento populacional: demanda maior que a ofer-

ta

• Poços: cor escura, ferrugem, testes de qualidade re-
provados, coliformes fecais.
o Rio Roncador, solo turfoso, inundação, enchente e 

mistura com esgoto e contaminação da água do subsolo e do 
solo.
• Diarreia, vômitos, doenças de pele.
• Não se paga, pois não se recebe água.
• Quando há problema, alguns sabem a quem recorrer e 

outros não.
• CEDAE: booster Santa Cruz (investimento CEDAE 

previsto agora + retaguarda Guandu)
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3. Caracterização Socioeconômica, Territorial e Urbana 
do Município

3.1.  Caracterização Geral do Mu-
nicípio
O município de Duque de Caxias está situado na Baixada 

Fluminense, região da área metropolitana do estado do Rio 
de Janeiro. A história da cidade se inicia junto com outras no 
seu entorno. São João de Meriti, Nova Iguaçu e Nilópolis for-
mavam, com Duque de Caxias, uma única cidade até o ano 
de 1940. Hoje, seus limites se estendem da seguinte forma: 
ao Norte até Petrópolis e Miguel Pereira, ao Leste, Magé, a 
Oeste, Nova Iguaçu, a Sudoeste, São João de Meriti e Belford 
Roxo, e ao Sul, até a cidade do Rio de Janeiro. O Relatório 
“Capítulo 3 - Caracterização Socioeconômica, Territorial e Ur-
bana do Município” traz informações mais informações quan-
to à geografia física, histórico e lazer em Duque de Caxias. 

Segundo o Censo 2010, apesar do município de Duque de 
Caxias possuir com 855.048 habitantes (IBGE, 2010), o que 
representa a 3ª maior população dentre as cidades do esta-
do do Rio de Janeiro, seus quase 468 km² conferiam-lhe a 
63ª posição em termos de densidade demográfica, com 1.828 
hab./km². Em 2017, sua população estimada foi de 890.997 
habitantes (IBGE, 2017).

Sua principal base de crescimento econômico é o refino de 
petróleo, operado na Refinaria de Duque de Caxias, a RE-
DUC (CAMAZ, 2015). Segundo dados de 2015 do IBGE, em 
termos de PIB, Duque de Caxias assumia a 24ª posição den-
tre os municípios brasileiros e a 3ª posição no contexto do 
estado do Rio de Janeiro. Contudo, em termos de PIB per 
capita, Duque de Caxias alcançava apenas a 756o posição 
nacional, com R$ 28.730,21/habitante (IBGE, 2015). 

Para o índice de Gini, que mede a desigualdade na distri-
buição de renda, este pareceu não evoluir consideravelmen-
te, positiva ou negativamente, ao longo dos últimos 20 anos 
(Censo 1991 a Censo 2010). Apesar de seu valor mediano, 
percebe-se, pois, que a distribuição de renda não acompa-
nhou o cenário de prosperidade econômica nas mesmas pro-
porções.

Segundo dados do DATASUS (2010), a taxa de mortalidade 
infantil era de 2.058 óbitos/100 mil, sendo a média nacional 
de 1.469 óbitos/100 mil (para 100 mil menores de um ano). 
Essa taxa é um importante indicador da qualidade dos servi-
ços de saneamento básico prestados dentro de uma região.

A porcentagem de analfabetos com 10 anos ou mais para o 
município de Duque de Caxias era de 4,7% em 2010 (IBGE, 
2010). Apesar do valor poder ser considerado mediano e 
ainda superior ao do Estado do Rio de Janeiro (4,1%), outro 
indicador se contrapõe a ele, o IDEB (Índice de Desenvolvi-
mento da Educação Básica). Este índice mede a qualidade do 
aprendizado e da educação numa escala que vai de 0 (zero) 
a 10 (dez). Para o início do Ensino Fundamental (5° ano), a 
evolução ocorrida acompanhou os padrões estadual e nacio-
nal, mas ainda com valores muito modestos, ao passo que 
para o final do Ensino Fundamental (9° ano), os resultados 
são ainda menores, terminando em 2015 com o valor de 3,4 
(INEP, 2016).

De acordo com o Censo 2010, apenas 73% dos domicílios 
particulares permanentes detinham infraestrutura urbana 
completa em seu entorno (iluminação, pavimentação, calça-
da, meio-fio e bueiro). Destes mesmos domicílios, 6,7% es-

tavam expostos a lixo acumulado nos logradouros, e 7,5%, 
expostos a esgoto a céu aberto. 

Como já discutido, no contexto econômico, Duque de Caxias 
possui índices elevados ou acima da média brasileira. En-
tretanto, alguns de seus indicadores sociais, como a taxa de 
mortalidade de infantil e o IDEB, não coincidem com o cenário 
economicamente positivo. O acesso ao saneamento também 
segue essa tendência, conforme indica a Tabela 3.1. Apesar 
do índice de atendimento de água estar acima da média na-
cional, percebe-se ainda estar distante da universalização e 
mesmo abaixo da média estadual, com cerca de 120 mil mo-
radores (SNIS, 2017) ainda sem acesso ao sistema público 
de abastecimento de água. 

Tabela: 3.1. Indicadores de água e esgotamento sanitário do município de 
Duque de Caxias, Rio de janeiro (UF), Sudeste e Brasil.png 
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3.2 - Caracterização Socioeconômica do Ter-
ritório – Bairros e Distritos

O município de Duque de Caxias é dividido em quatro Distri-
tos: 1oDistrito - Duque de Caxias (sede), 2o- Campos Elíseos, 
3o - Imbariê e 4o – Xerém. O Distrito sede é o que possui me-
nor área, representando menos de 10% do território munici-
pal, mas proporcionalmente é o que possui maior área urbani-
zada. No outro extremo, o Distrito de Xerém, que abriga 55% 
do território municipal, apresenta baixo grau de urbanização e 
possui a maior porção rural do município, equivalente a apro-
ximadamente 43% da área distrital. O Distrito de Campos Elí-
seos, representando 21% do território municipal, é o segundo 
mais urbanizado. Já o Distrito de Imbariê, responsável por 
15% do território, apesar de também classificado como área 
urbanizada, apresenta mais de um terço (35%) do território 
definido como zona rural, exclusive aglomerado rural (IBGE, 
2010). A região compreendida entre os Distritos de Campos 
Elíseos e Xerém encontra-se em processo de transição, apre-
sentando a combinação entre áreas com carcetísticas ainda 
rurais e área já urbanizadas. 

Administrativamente, conforme indica a Tabela 3.3, o terri-
tório municipal é oficialmente dividido em 40 bairros, distri-
buídos uniformemente entre os 4 distritos. Vale ressaltar que 
alguns bairros possuem parte de seu território em mais de um 
Distrito.

Embora não oficial, outra importante forma de divisão de co-
nhecimento territorial do município são os loteamentos e con-
domínios e com os quais a população melhor se identifica. Ape-
sar da Prefeitura Municipal ainda não possuir o cadastramento 
da totalidade destas unidades, o Relatório “Capítulo 3 - Carac-
terização Socioeconômica, Territorial e Urbana do Município” 
os relaciona aos bairros e distritos oficiais a que pertencem. 
Dentre os loteamentos e condomínios existentes no município 
de Duque de Caxias,  275 já encontram-se georeferenciados 
na base de dados da Secretaria Municipal de Urbanismo, dos 
quais 122 encontram-se localizados no 1º Distrito.

A seguir, as Figura 3.1 e Figura 3.2 ilustram a realidade da 
organização oficial do território do município de Duque de 
Caxias, por meio de sua divisão em distritos e bairros, des-
tacando ainda a forma de distribuição dos setores censitários 
do IBGE e a sua subdivisão de acordo com os loteamentos 
e condomínios que constam na base de dados da Secretaria 
Municipal de Urbanismo.

Em situação mais distante da universalização, está a coleta e trata-
mento de esgoto, ambos inferiores às médias estaduais, regionais e 
nacionais. Outro ponto a ser destacado é a notável diferença entre os 
índices de coleta e de tratamento de esgotos, evidenciando que há 
um déficit de tratamento de esgotos, ainda que considerado o atual 
baixo percentual de cobertura por rede coletora. 

Anualmente, o Instituto Trata Brasil elabora o ranking do saneamen-
to das 100 maiores cidades brasileiras. Em 2017, Duque de Caxias 
ocupou a 91ª posição (TRATA BRASIL, 2017), refletindo o grande 
passivo acumulado ao longo dos anos pela falta de acesso aos ser-
viços de saneamento básico, em descompasso com o lugar de des-
taque que o município ocupa na economia nacional e, sobretudo, 
fluminense.

Confrontando-se os indicadores de saneamento básico de outros 
municípios brasileiros com perfil socioeconômico similar ao de Du-
que de Caxias, pode-se verificar se a situação social e econômica 
do município é o principal motivo do baixo desempenho dentro da 
questão do saneamento municipal. O Relatório “Capítulo 1 - Carac-
terização Socioeconômica, Territorial e Urbana do Município - Etapa 
Diagnóstico” apresenta a justificativa e a metodologia utilizada para 
comparação aos municípios de Ribeirão Preto (SP), Sorocaba (SP), 
Contagem (MG) e Betim (MG), os quais se enquadram dentre as 51 
cidades com melhores indicadores de saneamento básico do Brasil 
(Tabela 3.2). Ou seja, cidades com padrões socioeconômicos muito 
similares aos de Duque de Caxias, encontram-se em muito melhor 
situação em relação ao saneamento básico. O resultado reflete que a 
condição socioeconômica não necessariamente impõe ao município 
a precária situação em termos de saneamento básico, havendo de 
fato um descompasso entre a prosperidade econômica e seus indi-
cadores sociais, incluindo o saneamento básico. 

Tabela 3.3. Bairros pertencentes aos Distritos 
do município de Duque de Caxias

Tabela: 3.2. Posição Trata Brasil 
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Figura 3.1.Delimitação dos Distritos do município de Duque de Caxias 
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Figura 3.2.Delimitação dos bairros e áreas rurais de Duque de Caxias – Destaque para os 1º. e 2º. Distritos, respectivamente Duque de Caxias-Sede e Campos Elíseos 
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Figura 3.3. Delimitação dos bairros e áreas rurais de Duque de Caxias – Destaque para os 3º. e 4º. Distritos, respectivamente Imbariê e Xerém 
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Figura 3.4. Identificação dos setores censitários 2010 contribuintes a cada bairro e à zona rural 
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Figura 3.5.Loteamentos do 1º Distrito 
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Figura 3.6. Loteamentos do 2º Distrito 
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Figura 3.7.Loteamentos do 3º Distrito
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3.1.3 - Demografia, Escolaridade e 
Renda
A população do município de Duque de Caxias não encon-

tra-se distribuída de forma homogênea por todo o território. 
Há poucos habitantes na extensa zona rural, e como conse-
quencia, uma baixa densidade demográfica. Em contrapon-
to, há uma densificação nas áreas urbanas, sobretudo no 1º 
Distrito. Juntos, os onze bairros componentes do Distrito-Se-
de abrigam cerca de 40% da população do município. Nes-
se Distrito, a exceção em termos de densificação urbana é 
o bairro de Parque Sarapuí, possivelmente devido à extensa 
área deste classificada como de Especial Interesse Ambiental 
(DUQUE DE CAXIAS, 2006). Os bairros de Parque Duque e 
Gramacho também apresentam padrão de densificação um 
pouco inferior à maioria dos bairros do Distrito sede, apesar 
de terem densidade demográfica ainda duas a quatro vezes 
acima da média municipal. Tal fato pode também por ser ex-
plicado pela grande área de Especial Interesse Ambiental 
(DUQUE DE CAXIAS, 2006), sobretudo no bairro de Grama-
cho, onde porção considerável abriga o já encerrado Aterro 
Controlado de Jardim Gramacho. 

No extremo oposto, o 4º Distrito (Xerém) possui quase todos 
os seus bairros com densidade demográfica abaixo da mé-
dia municipal. Já o 2º Distrito (Campos Elíseos) abriga cerca 
de 30% da população caxiense, mesmo desconsiderando a 
população dos bairros que pertencem também a outros Dis-
tritos (Cidade dos Meninos, Chácaras Rio-Petrópolis, Santa 
Cruz da Serra e Parque Eldorado). Seus bairros apresentam 
densidade demográfica acima da média municipal, à exceção 
dos bairros de São Bento e Campos Elíseos, provavelmente 
devido à maior atividade industrial nesses locais, com desta-

que para a REDUC neste último. Também desconsiderando 
os bairros pertencentes a mais de um Distrito, o 3º Distrito 
(Imbariê) detém quase 20% da população do município; en-
quanto a maior parte dos bairros localizados em áreas urba-
nas apresenta densidades demográficas acima da média mu-
nicipal, sua zona rural possui comportamento análogo ao do 
Distrito de Xerém. 

Em termos de escolaridade, segundo o Censo 2010, é no 
primeiro Distrito que se concentram os menores índices de 
analfabetismo. Seus bairros apresentam percentual de anal-
fabetos com 10 ou mais anos inferior à média municipal de 
4,7%, à exceção de Gramacho (5,1%), Parque Duque (4,8%) 
e Parque Sarapuí (7,9%), este último o terceiro maior per-
centual de analfabetos dentre todos os bairros de Duque de 
Caxias. Em tendência oposta, a zona rural e dois dos bairros 
a ela limítrofes (Parque Capivari e Alto da Serra) possuem o 
maior percentual de analfabetos, chegando a quase 9%. No 
2º e 3º Distritos (exceto sua zona rural), a situação é bastante 
homogênea, com todos os bairros apresentando percentuais 
elevados, variando de 4 a 8% de analfabetos, em suas popu-
lações. A única exceção é o bairro do Cângulo (2º Distrito), 
com 3,9% de analfabetos.

Percebe-se, pois, que uma vasta porção do território muni-
cipal possui taxa de analfabetismo próxima ou mesmo supe-
rior à média brasileira de 7,9% da população com 10 ou mais 
anos, segundo dados do IBGE de 2011. 

Acrescido às informações do Censo 2010, outras fontes apre-
sentam dados ainda mais alarmantes. Apesar do destaque do 
primeiro distrito em comparação aos demais quanto aos índi-
ces de escolaridade, nele estão localizadas as comunidades 

de Jardim Gramacho, Vila Beira Mar e Parque das Missões, 
que, segundo a ONG TETO, estão, na maior parte das vezes, 
à margem dos serviços públicos mais básicos (TETO, 2017). 
Com isso, geram índices de educação, renda, saúde e infra-
estrutura bem abaixo da média. Nessas comunidades, uma 
considerável parcela da população tem nenhuma escolarida-
de, ou apenas a pré-escola e o ensino fundamental. 

A proporção elevada de analfabetos, e, por conseguinte, de 
habitante com baixa escolaridade, tem reflexos diretos na 
efetividade das políticas públicas de saneamento, afetando 
um de seus princípios fundamentais, o controle social, como 
estabelece a Lei Federal 11.445/2007 (BRASIL, 2007). Con-
forme orienta a Lei de Saneamento, os cidadãos devem parti-
cipar ativamente tanto do planejamento das políticas públicas 
de saneamento, quanto na efetivação destas. Por isso, é de 
suma importância que as ações de educação ambiental con-
siderem essa lacuna educacional ainda elevada no municí-
pio, bem como sua heterogeneidade espacial, concentrando 
esforços onde a população carece de acesso à educação na 
sua forma mais ampla. Deve-se reconhecer a importância da 
questão educacional, sobretudo ambiental, não apenas no 
âmbito do controle social, mas também no consumo racional 
e consciente de água, na ocupação do solo, acondicionamen-
to dos resíduos sólidos, ligação às redes de abastecimento de 
água e esgoto, dentre inúmeros outros fatores.

Já no que tange à renda, sua distribuição também tem re-
levância no planejamento dos serviços de saneamento. En-
quanto localidades com renda per capita elevada sugerem 
maior capacidade de pagamento pelos serviços, viabilizando 
economicamente investimentos maiores, por outro lado, po-
pulações de baixa renda acabam sofrendo maior impacto da 
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ausência de oferta de saneamento por parte do poder público. 
Com rendimento familiar limitado, torna-se difícil o pagamento 
por soluções individuais, tais como abastecimento de água 
por carro-pipa, perfuração de poços artesianos ou mesmo 
instalação de fossas sépticas, quando da ausência do poder 
público.

À época do Censo 2010, como o salário mínimo era de R$ 
510,00, a maioria do município apresentava renda nominal 
per capita variando entre um e meio (1,5) a dois salários mí-
nimos. O 1º Distrito concentrava os bairros de rendimento 
mais elevado, chegando a até quase quatro salários mínimos 
(bairro Vinte e Cinco de Agosto – R$ 1.908,86). Contudo, o 
bairro Mantiquira, no 4º distrito aparecia em segundo lugar, 
com renda nominal média per capita de R$1.209,75. Nenhum 
bairro teve, à época, renda nominal per capita média inferior 
a um salário mínimo. 

Entretanto, em termos de distribuição de renda, o 3º Distrito 
foi o que apresentou o maior percentual de indivíduos abai-
xo da linha da pobreza (renda per capita inferior a ½ salário 
mínimo), chegando a 7,1% e o 1º Distrito o menor, 3,3%. Em 
termos de bairros, Jardim Anhangá, Parada Morabi e Parque 
Sarapuí tiveram percentual superior a 10% da população resi-
dente nessa condição salarial. Já o bairro Jardim 25 de Agos-
to foi o único com percentual inferior a 1%.  Já na faixa de 
rendimento de ½ a 1 salário mínimo, tanto a média municipal, 
quanto a de todos os Distritos ficou entre 30 e 40%. Dentre 
os bairros, Jardim 25 de Agosto foi novamente o que teve o 
menor percentual (15,4%), o que demonstra uma maior dis-
tribuição de renda neste local. O bairro Parque Sarapuí foi o 
de maior percentual de moradores com rendimentos entre ½ 
e 1 salário mínimo, chegando a um total de quase 60% da 

população com rendimentos recebendo até 1 salário mínimo. 
De fato, este foi o bairro com menor renda nominal per capita 
do 1º Distrito, destoando dos demais. Na zona rural, 54% da 
população tinha rendimento até 1 salário mínimo. Tais per-
centuais elevados devem ser considerados no planejamen-
to dos investimentos e na viabilidade econômica e financeira 
dos empreendimentos em saneamento básico, dada a baixa 
capacidade de pagamento de uma grande parcela da popu-
lação.

As comunidades de Jardim Gramacho, Parque das Missões 
e Vila Beira Mar possuem cerca de 50% de sua população 
sem trabalho. Os motivos, em sua maioria, são problemas 
de saúde e os ter de cuidar dos filhos e tarefas do lar. Além 
disso, dentre os que trabalham, observa-se um alto índice de 
informalidade, evidenciando a vulnerabilidade desta parcela 
da população (TETO, 2017).

O Relatório “Capítulo 1 - Caracterização Socioeconômica, 
Territorial e Urbana do Município - Etapa Diagnóstico” traz ex-
tenso detalhamento sobre o perfil demográfico e condições 
de Escolaridade e Renda da população do município. A se-
guir, as Figura 3.9 e Figura 3.10 ilustram a distribuição da 
densidade demográfica, do grau de analfabetismo, e do nível 
de renda pelo território do município de Duque de Caxias.
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Figura 3.9.Densidade demográfica (hab/km2) por bairro e por Distrito de Duque de Caxias com base no Censo 2010 
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Figura 3.10. Percentual de analfabetos com 10 ou mais anos de idade por bairro e por Distrito de Duque de Caxias com base no Censo 2010 
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Figura 3.11.Rendimento nominal mensal das pessoas de 10 ou mais anos de idade com rendimento por bairro e por Distrito de Duque de Caxias com base no Censo 2010 
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3.1.4 - Acesso à Infraestrutura Urbana
Para o planejamento dos serviços de saneamento básico, 

é imprescindível o conhecimento não só das características 
socioeconômicas da população, mas também das condições 
dos domicílios e de seu entorno. Um dos critérios de análise 
é quanto à existência de urbanização completa ou apenas 
parcial do entorno. No Censo 2010, foi avaliado o percentual 
de domicílios particulares permanentes, onde nos logradou-
ros havia a existência de pelo menos um dos seguintes itens 
e equipamentos da infraestrutura urbana: iluminação pública, 
pavimentação, calçamento, meio-fio e boca de lobo. Confor-
me descreve o Relatório “Capítulo 1 - Caracterização Socioe-
conômica, Territorial e Urbana do Município - Etapa Diagnós-
tico”, de acordo com a informação disponibilizada pelo IBGE 
e a metodologia adotada no PLAMSAB-DC, foi possível ca-
racterizar a quantidade de domicílios atendida pela totalidade 
dos itens e equipamentos da infraestrutura urbana.

Como esperado, as áreas rurais do município apresentaram 
baixo percentual de domicílios em logradouros com urbaniza-
ção completa, enquanto que no Distrito-sede, o mais urbani-
zado, obteve-se os maiores percentuais. Contudo, vale desta-
car que mesmo nesse Distrito, a maior parte dos bairros não 
ultrapassou o percentual de 85%, sendo que, como discorre 
a metodologia adotada, esse valor refere-se a um percentu-
al máximo, e que pode, ainda, estar sobrestimado. Nenhum 
bairro alcançou 100% de urbanização e Parque Capivari foi o 
que apresentou o menor grau de urbanização, uma vez que 
não possuia logradouros com calçamento e possuia ilumi-
nação pública e pavimentação atendendo, respectivamente, 
21% e 10% dos domicílio. 

Vale ressaltar que o ideal seria que os investimentos na in-
fraestrutura de saneamento básico antecedesse ou ao menos 
fosse concomitante aos investimentos nos demais equipa-
mentos  urbanos, racionalizando os investimentos, e dimi-
nuindo a deterioração da qualidade ambiental a partir da den-
sificação da ocupação do território. 

Outra análise importante no que tange ao entorno dos domi-
cílios é quanto as condições de salubridade destes. A baixa 
salubridade no entorno pode ter impactos negativos expressi-
vos na saúde pública e na qualidade ambiental, podendo tam-
bém indicar áreas prioritárias de intervenção. No âmbito das 
informações levantadas pelo Censo 2010, a insalubridade foi 
avaliada quanto à existência de esgoto a céu aberto e lixo 
acumulado no entorno. Novamente, destaca-se a situação de 
Parque Capivari, que teve mais de 80% dos domicílios cujo 
entorno conta com a presença de esgoto a céu aberto e de 
lixo acumulado. Em termos de esgoto a céu aberto, a situação 
é pior nos bairros localizados na divisa entre os 2º e 3º e 2º 
e 4º Distritos. Além de Parque Capivari, Parada Morabi era o 
único bairro com mais de 50% dos domicílios expostos a es-
goto a céu aberto. No que concerne ao lixo acumulado, a situ-
ação parece ser desfavorável em um quantitativo ainda maior 
de bairros. Nesse quesito, Parque Sarapuí e Parque Capivari 
são bairros que possuiam 80% de domicílios expostos a lixo 
acumulado no entorno.

Deve-se atentar que a insalubridade do entorno impacta ne-
gativamente a vida dos moradores e da economia local. Lixo 
acumulado e esgoto a céu aberto atraem vetores, comprome-
tendo a saúde pública, além de conferirem padrões estéticos 
desagradáveis e desvalorização imobiliária. Lixo acumulado 
ainda contribui para o entupimento da rede de drenagem plu-

vial, aumentando o risco de inundações locais, e propicia cria-
douros para proliferação de mosquitos, com reflexo sobre a 
saúde pública, especificamente para a ocorrência de doenças 
de Dengue, Zika e Chikungunya. 

O Relatório “Capítulo 1 - Caracterização Socioeconômica, 
Territorial e Urbana do Município - Etapa Diagnóstico” traz ex-
tenso detalhamento sobre o perfil demográfico e condições 
de Escolaridade e Renda da população do município. A se-
guir, as Figuras 3.12 a 3.15 ilustram a distribuição do grau 
de adequação da urbanização no entorno dos domicílios, o 
grau de exposição dos domicílios aos esgotos a céu aberto 
(esquerda) e ao lixo acumulado analfabetismo, e o grau de 
adequação das moradias de acordo com critérios estableci-
dos pelo IBGE.
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Figura 3.12. Percentual máximo de domicílios particulares permanentes cujo entorno possui urbanização adequada (iluminação, pavimentação, calçamento, meio-fio e boca de lobo) 
por bairro e por Distrito de Duque de Caxias com base no Censo 2010. 
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Figura 3.13 Percentual de domicílios particulares permanentes com entorno insalubre, sujeito a esgoto a céu aberto (esquerda) e lixo acumulado (direita) por bairro e por Distrito de Duque de Caxias com base no Censo 2010 
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Figura 3.14. Percentual de domicílios particulares permanentes considerados moradias adequadas (esquerda) e inadequadas (direita) por bairro e por Distrito de Duque de Caxias com base no Censo 2010
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3.1.5 - Acesso ao Saneamento Básico
A cobertura do atendimento por rede de distribuição de água 

parece ser satisfatória em apenas parte do Distrito sede e nos 
bairros localizados na divisa entre o 2º e 4º Distritos. Mesmo 
no 1º Distrito, enquanto que o bairro com menor percentual 
de domicílios particulares permanentes com energia elétrica 
era de 99,5%, há bairros com percentuais de cobertura por 
rede de distribuição de água inferiores a 70% de sua popu-
lação. Mesmo em locais dotados por rede de distribuição, foi 
diagnosticado ao longo das oficinas e audiências de discus-
são do PLAMSAB-DC, uma grande intermitência no disponi-
bilidade de água por parte do sistema público de distribuição, 
recorrendo a população, frequentemente, a outras formas de 
abastecimento, principalmente, poços subterrâneos locais e 
o fornecimento via carro-pipa. Em metade dos bairros do mu-
nicípio, os índices de cobertura por rede de distribuição de 
água são inferiores à média municipal (58%), que por sua vez 
já é bastante inferior às médias nacionais e estaduais. Nota-
-se também, elevado uso de outras fontes de abastecimento 
de água na área rural e no 2º Distrito, como destaque para o 
bairro de Alto da Serra, onde essas outras formas respondem 
por quase 55% da população atendida. 

Em todos esses casos, aumentam os riscos de contaminação 
pelo uso difuso e compartilhado de mananciais superficiais e 
subterrâneos de água, potencializados pela falta de controle 
operacional das instalações. Em muitos casos, deixa-se de 
efetuar o adequado tratamento da água de abastecimento no 
sentido de adequá-la ao padrão de potabilidade, além da efe-
tiva vigilância, monitoramento e controle de sua qualidade. A 
falta de capilaridade do sistema público de abastecimento de 
água pelo território municipal, e a consequente abundância 

de fontes alternativas de abastecimento de água, impõe ao 
município o exercício fundamental e urgente quanto ao rigoro-
so controle e vigilância da qualidade da água, como preconiza 
a Portaria 2.914/2011 do Ministério de Saúde.

De acordo com o IBGE, no que tange à coleta de esgotos 
sanitários, a situação é, relativamente, pouco mais favorável, 
provavelmente em função do desentendimento da funciona-
lidade da infraestrutura de saneamento e da configuração do 
Sistema Separador Absoluto, e por conta da não distinção en-
tre as redes de esgotamento sanitário e de drenagem pluvial 
que o procedimento de entrevista do Censo Demográfico não 
é capaz de discernir. 

Ainda assim, em 2010, havia índice significativo de coleta 
de esgotos sanitários apenas no 1º e 2º Distritos, na parte 
urbana do 3º, e no 4º Distrito, especificamente no bairro de 
Xerém. O maior percentual de atendimento por rede coletora 
de esgotos, acima de 90%, era apenas observado nos bairros 
Centenário, Doutor Laureano, Vila São Luís e Jardim Vinte e 
Cinco de Agosto. Nos 2º e 3º Distritos (zona urbana) e nos 
bairros Mantiquira e Cidade dos Meninos (4º Distrito) parecia 
ser mais expressivo o emprego de fossas sépticas para o es-
gotamento sanitário.

Complementarmente, independentemente do uso de fossas 
sépticas não perfazer solução adequada de esgotamento sa-
nitário em áreas urbanas, percebe-se haver na maior parte 
dos bairros, um grande déficit quanto a existência de solução 
de esgotamento sanitário via o emprego de rede coletora ou 
mesmo fossas sépticas. Como consequencia, invariavelmen-
te, esta parcela conta como solução, o emprego difuso de 
fossas rudimentares ou o direto lançamento dos esgotos em 
valas negras, córregos, riachos e rios do município. 

Na prática, a propagação do uso difuso de soluções individu-
ais de tratamento de esgotos, impõe risco a saúde pública, é 
deve ser preterida frente à possibilidade de esgotamento por 
meio de sistema público e coletivo (BRASIL, 2007). Soluções 
individuais de tratamento de esgotos comprometem a quali-
dade ambiental, a saúde pública e a própria disponibilidade 
hídrica, contaminando mananciais superficiais e subterrâne-
os, com reflexos não só na população local quanto em outras 
localidades a jusante.

Observa-se que o não atendimento por rede coletora de es-
gotos, ou indevidamente por galerias de águas pluviais, ou 
mesmo fossas sépticas, é significativo na maior parte do ter-
ritório, alcançando expressivos valores na área rural (73%) e 
nos bairros de Amapá (52%), Parque Sarapuí (57%), Parada 
Morabi (67%), Alto da Serra (68%) e Parque Capivari (82%). 
Esse indicador sugere uma ameaça potencial à saúde públi-
ca pela proliferação de doenças e também à qualidade am-
biental. Esta situação pode inclusive se agravar quando estas 
mesmas áreas passam a ser alagadas devido a precária exis-
tência ou até mesmo a inexistência de infraestrutura local de 
drenagem pluival. 

O anexo 4 e O capítulo 4 do Relatório “Capítulo 1 - Carac-
terização Socioeconômica, Territorial e Urbana do Município 
- Etapa Diagnóstico” trazem detalhamentos sobre a situação 
do acesso ao saneamento básico no município. A seguir, as 
Figura 3.15 e Figura 3.16 ilustram a distribuição das diferentes 
formas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário 
pelo território do município, bem como o grau de prestação 
dos serviços de coleta de lixo.
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Figura 3.15. Percentual de moradores em domicílios particulares permanentes com abastecimento de água por rede geral (esquerda) e por poço ou nascente na 
Spropriedade (direita) por bairro e por Distrito de Duque de Caxias com base no Censo 2010 
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Figura 3.16. Percentual de moradores em domicílios particulares permanentes com outras formas de abastecimento de água que não por rede geral, poço ou nascente na propriedade por bairro e por Distrito de Duque de 
Caxias com base no Censo 2010 
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Figura 3.17. Percentual de moradores em domicílios particulares permanentes com banheiro e esgotamento sanitário por rede geral – de esgoto ou pluvial (esquerda) e por fossa séptica (direita) por bairro e por Distrito de 
Duque de Caxias com base no Censo 2010 
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Figura 3.18. Percentual de moradores em domicílios particulares permanentes com banheiro e esgotamento sanitário por outras formas que não por rede geral ou por fossa séptica por bairro e por Distrito de Duque de 
Caxias com base no Censo 2010. 
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Figura 3.19. Percentual de moradores em domicílios particulares permanentes com coleta de lixo realizada por serviço de limpeza por bairro e por Distrito de Duque de Caxias com base no Censo 2010 
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3.1.6 - Doenças Relacionadas ao Sa-
neamento Ambiental Inadequado 
(DRSAI)
Como já discutido, os baixos índices de cobertura em relação 

ao abastecimento público de água e a coleta e ao tratamento 
dos esgotos sanitários podem ter reflexos negativos sobre a 
saúde pública, tipicamente com aumento das Doenças Re-
lacionadas ao Saneamento Ambiental Inadequado (DRSAI). 
Essa classificação engloba diversas doenças de transmissão 
feco-oral, via inseto vetor, contato com água contaminada, fal-
ta de higiene, além de geo-helmintos e teníases (FUNASA, 
2010).

Por meio da Coordenadoria de Epidemiologia, a Secretaria 
Municipal de Saúde de Duque de Caxias realiza,  anualmen-
te, e com base em diretrizes do Ministério da Saúde para a 
classificação de doenças,   uma compilação e análise dos 
registros epidemiológicos municipais. Dentre as DRSAI, o 
PLAMSAB-DC se baseou nos casos das doenças diarreicas, 
Hepatite Viral Tipo A e Leptospirose. Nos últimos cinco anos 
(2012-2016), os registros da Secretaria Municipal de Saúde 
indicam para esse conjunto de doenças a totalidade de 97.451 
registros, sendo mais de 90% relativos a doenças diarreicas, 
o que se alinha com a situação deficitária dos índices de co-
bertura da infraestrutura de saneamento básico. 

Mesmo concentrando a maior parte da população, não é o 1º 
Distrito que detém o maior prevalência pontual (2012-2016) 
de casos de DRSAI. Bairros populosos, tais como Bar dos 
Cavalheiros e Doutor Laureano, concentram menor quantida-
de de casos, se comparados a bairros como população simi-
lar ou ainda menor, como Saracuruna e Pilar, indicando que 

a salubridade do entorno e as condições de acesso ao sane-
amento também contribuem para a manifestação de DRSAI. 
Contudo, interessante notar que, mesmo apresentando os 

percentuais mais elevados de índice de atendimento de abas-
tecimento de água e de esgotamento sanitário, o 1º Distrito 
ainda concentra importante prevalência de casos, aproxima-
damente 30% dos casos acumulados no período, o que pode 
ser relacionado a precariedade do esgotamento sanitário da 
região.

Considerando a média anual de 19.490 casos de doenças 
diarreicas para o período analisado (2012-2016), o valor obti-
do equivale, com base no Censo 2010, ao acometimento de 
até 2,3% da população do município de Duque de Caxias, 
admitindo-se que um mesmo indivíduo não seja acometido 
mais do que uma vez por ano. O percentual é muito expres-
sivo e alinha-se ao entendimento da relação entre as DRSAI 
e deficiência da prestação dos serviços de saneamento de 
saneamento básico. 

Na região das comunidades diagnosticadas pela ONG TETO, 
foram observados também casos recentes (outubro de 2017) 
de diarreia, sendo, em geral, piores do que os dos bairros em 
que estão inseridos e podem ser indicadores da precariedade 
quanto a água consumida e do modo de afastamento dos es-
gotos sanitários (TETO, 2017).

O anexo 5 e capítulo 4 do Relatório “Capítulo 1 - Caracteriza-
ção Socioeconômica, Territorial e Urbana do Município - Etapa 
Diagnóstico” traz detalhamentos sobre a situação municipal. 
A seguir, as Figura 3.20 e Figura 3.21 ilustram a distribuição 
da quantidade relativa de casos acumulados de DRSAI tipo 
diarreica, Hepatite A e Leptospirose nos últimos cinco anos, 
pelo território do município.
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Figura 3.21. Razão entre a média anual dos casos notificados de diarreia no período 2012-2016 e a população residente por bairro e distrito em 2010 
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3.1.7 - Planejamento, Uso e Ocupação 
do solo e Qualidade Ambiental
O planejamento do uso e da ocupação do território e o cum-

primento das leis do Plano Diretor Urbano são fundamentais 
para a efetividade de políticas públicas de diferentes nature-
zas.

Duque de Caxias encontra o desafio de conseguir compi-
lar e sobrepor as inúmeras leis que dizem respeito ao uso e 
ocupação do solo. A legislação vigente é decorrente de sua 
própria evolução desde a década de 70, e em muitos casos 
não mais reflete a realidade do território ou se confunde aos 
instrumentos legais de promulgação mais recente. Em 2006 
foi aprovada a Lei Complementar nº 1, que instituiu o Plano 
Diretor Urbanístico de Duque de Caxias. 

Apesar das incoerências ou inconsistências do arcabou-
ço legal vigente sobre a questão, o município disciplinou o 
zoneamento industrial com base nos Decretos 3.427/1999, 
4.762/2005, 5.028/2006 e da deliberação 1.688/1971. Na re-
alidade, o zoneamento industrial privilegiou a ocupação dos 
2º e 4º Distritos (Campos Elíseos e Xerém, respectivamente). 
No 1º e no 3º Distritos (Sede e Imbariê, respectivamente), 
a área destinada ao uso industrial é somente decorrente do 
Decreto 5.028/2006, e que determina o estabelecimento de 
uma faixa longitudinal ao longo dos eixo das rodovias federais 
como área de uso para fim industrial. No bairro de Campos 
Elíseos, encontra-se a zona industrial que abriga entre outras 
atividades industriais correlatas, a Refinaria Duque de Caxias 
(REDUC), a maior atividade industrial da economia municipal. 
O capítulo 5 do Relatório “Capítulo 1 - Caracterização So-

cioeconômica, Territorial e Urbana do Município - Etapa Diag-

nóstico” apresenta o detalhamento da legislação urbana e do 
macrozoneamento municipal. A Figura 3.22 ilustra o macro-
zoneamento do território municipal de acordo com a definição 
do Plano Diretor de Duque de Caxias (Lei Complementar Nº 
1/2006).

A ineficaz oferta da infraestrutura de saneamento básico no 
município, aliada ao precário planejamento e controle do uso 
e ocupação do solo são fatores preponderantes para o com-
prometimento da qualidade ambiental do município e da saú-
de pública da população. 

A contaminação dos corpos d´água superficiais e subterrâ-
neos, decorrente da poluição por esgotos sanitários e efluen-
tes industriais, como também por vazadouros de resíduos só-
lidos, cemitérios, e áreas industriais contaminadas, tem como 
severa consequência, a violação dos padrões de qualidade 
da água consumida, a partir da derivação de outras fontes 
difusas e alternativas de abastecimento de água, utilizadas 
pela população não atendida pelo sistema público de abaste-
cimento de água. 

Especificamente para o município de Duque de Caxias e em 
seu entorno, os pontos de amostragem da qualidade dos cor-
pos hídricos da rede de monitoramento do INEA apresenta-
ram, no período de 2012 a 2015, Índice de Qualidade da Água 
(IQA) sistematicamente classificado como “MUITO RUIM” 
(IQA<25), sendo alguns poucos classificados como “RUIM” 
(25<IQA<50), o que torna os corpos hídricos impróprios para 
tratamento convencional da água visando o abastecimento 
público. Somente processos avançados de tratamento de 
água permitiriam o uso da água dos mananciais superficiais 
que drenam pelo território do município de Duque de Caxias. 

O capítulo 5 do Relatório “Capítulo 1 - Caracterização So-
cioeconômica, Territorial e Urbana do Município - Etapa Diag-
nóstico” apresenta uma compilação de importantes fontes de 
poluição das águas do município de Duque de Caxias, bem 
como a discussão sobre os resultados que apresenta a rede 
de monitoramento do INEA. A Figura 3.23 ilustra a localização 
de possíveis fontes de poluição hídrica (superficial ou subter-
rânea) existentes em Duque de Caxias. Os quadros apresen-
tados no Anexo 1 contemplam a base de informações e indi-
cadores que sustentam toda a análise realizada no presente 
item deste relatório, a saber:
• Identificação, Localização e População Estimada para 

os loteamentos em Duque de Caxias – Fonte: Elaboração 
própria a partir do Censo 2010 – IBGE e dados enviados pela 
Secretaria Municipal de Urbanismo
• Infraestrutura dos domicílios e seu entorno por Distrito 

e por bairro. Fonte: Elaborado a partir do Censo 2010 – IBGE.
• Moradores segundo as formas de saneamento por Dis-

trito e por bairro. Fonte: Elaborado a partir do Censo 2010 – 
IBGE.
• Casos de DRSAI. Fonte: Elaborado a partir dos dados 

fornecidos pela prefeitura (SMS, 2015 e 2016).
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Figura 3.22.Macrozoneamento definido pelo Plano Diretor de Duque de Caxias (Lei Complementar Nº 1/2006) 
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Figura 3.23. Localização de possíveis fontes de poluição hídrica (superficial ou subterrânea) existentes em Duque de Caxias 
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Anexo 1 – Identificação, Localização e População Estimada para os loteamentos em Duque de Caxias 

Fonte: Elaboração própria a partir do Censo 2010 – IBGE e dados enviados pela Secretaria Municipal de Urbanismo
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Anexo 2 -Demografia, Educação e Renda por Distrito e por bairro

Fonte: Elaborado a partir do Censo 2010 – IBGE
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Anexo 3 -Infraestrutura dos domicílios e seu entorno por Distrito e por bairro

Fonte: Elaborado a partir do Censo 2010 – IBGE
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Anexo 4 - Moradores segundo as formas de saneamento por Distrito e por bairro

Fonte: Elaborado a partir do Censo 2010 – IBGE
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Anexo 5 – Casos de DRSAI

Fonte: Elaborado a partir dos dados fornecidos pela prefeitura (SMS, 2015 e 2016).
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4. Estudo de Crescimento Populacional

Sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sa-
nitário são planejados para o atendimento futuro de acordo 
com prazos de no mínimo 20 anos. Algumas unidades que 
compõem ambos os sistemas podem ser planejadas para ho-
rizontes de projeto superiores até 50 anos. Assim, modelos 
de estimativa do crescimento e de projeção temporal da po-
pulação fazem usualmente parte dos estudos de engenharia 
que servem ao planejamento e a concepção dos sistemas de 
saneamento básico.

A Demografia é uma ciência que investiga as populações 
humanas sob a perspectiva quantitativa. Com base em perfis 
pretéritos observados, modelos matemáticos específicos são 
capazes de estimar qual seja a forma esperada para o cres-
cimento demográfico de uma dada população. Não obstante, 
questões pontuais, principalmente de natureza econômica e 
política, previsíveis ou não, podem impor ajustes ao mode-
lo de crescimento demográfico idealizado, e distorcerem os 
resultados inicialmente previstos. Neste sentido, apesar dos 
modelos matemáticos possibilitarem a configuração do cres-
cimento populacional de uma dada localidade ao longo dos 
anos que ainda virão, os mesmos não garantem a certeza 
quanto aos resultados que propõem. Não obstante, como 
mencionado, é usual que a previsão do crescimento demo-
gráfico no âmbito dos estudos de engenharia sanitária seja 
realizada com base na aplicação destes mesmos modelos.
A Lei nº 11.445/07 define que os Planos Municipais de Sa-

neamento Básico sejam desenvolvidos para atendimento ao 
horizonte de 20 anos. Neste sentido é que este capítulo con-
templa o Estudo de Crescimento Populacional do PMDC-DC.

3.1. Metodologia
São quatro os modelos matemáticos convencionais que po-

dem expressar o crescimento demográfico: Aritmético, Geo-
métrico, Decrescente e Logístico.

O crescimento aritmético se caracteriza por uma progressão 
de acordo com uma taxa constante de crescimento. Logo, 
se parte do pressuposto que a população de uma localidade 
apresentaria um incremento único na passagem do tempo, 
mais típico de municípios de maior porte e mais antigos, e 
que se aproximam da condição de saturação populacional. 
No caso, a população no Ano “t” é estimada com base na taxa 
de crescimento aritmético (Ka), calculada a partir de dois re-
gistros demográficos pregressos, em seus respectivos anos, 
da seguinte forma: 

K_a=  (P_0- P_1)/(T_0- T_1 )
P_1= População Pregressa - Ano (-1)
P_0= População Pregressa - Ano (0)
T_1= Ano (-1)
T_0= Ano 0

 P_t= População no Ano ‘’t’’
P_0= População Pregressa - Ano (0) 

Já o crescimento geométrico se caracteriza pelo crescimento 
exponencial da população. Diferentemente do método aritmé-
tico, entende-se que a taxa de crescimento apresente um in-
cremento anual constante, resultando no horizonte de projeto, 
a estimativa de elevados valores para a população futura. O 
método é indicado para cidades para as quais se tem, anteci-
padamente, alguma expectativa de elevação do crescimento, 
na maioria das vezes estimulada por algum fator econômico 
relevante. No caso, a população no Ano “t” é estimada com 
base na taxa de crescimento geométrico (Kg), também calcu-
lada a partir de dois registros demográficos pregressos, em 
seus respectivos anos, da seguinte forma: 

P_1= População Pregressa - Ano (-1)
P_0= População Pregressa - Ano (0)
T_1= Ano (-1)
T_0= Ano (0)

P_t= População no Ano ‘’t’’
P_0= População Pregressa - Ano (0) 

Por outro lado, o método de crescimento logístico é caracte-
rizado pela configuração de uma curva em formato S, cons-
tituída inicialmente por um período de crescimento geométri-
co, e seguida, sequencialmente, por períodos de crescimento 
aritmético, decrescente e nulo, este último equivalendo a sa-
turação do crescimento demográfico, e durante o qual não se 
observa qualquer aumento ou decrescimento expressivo. 
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T_2= Ano (-2)
T_1= Ano (-1)
T_0= Ano (0)
P_s= População de Saturação
 c= Constante

3.2. Resultados
Estrategicamente, buscou-se conhecer os resultados advin-

dos da projeção da população de cada bairro do município de 
Duque de Caxias, com base em três modelos matemáticos 
convencionais: Aritmético, Geométrico e Logístico.

Apesar de conceitualmente, a aplicação do método de cres-
cimento logístico se apresentar como mais adequada, as res-
trições matemáticas de seu respectivo modelo não permitiram 
a sua aplicação para alguns bairros do município de Duque 
de Caxias. Entende-se que a heterogeneidade das condições 
socioeconômicas das diferentes áreas do território municipal 
teve como consequência a repercussão sobre a dinâmica de 
crescimento demográfico dos bairros oficiais do município, e 
por essa razão, em função das restrições matemáticas, a im-
possibilidade de aplicação do modelo de crescimento logísti-
co.

Para os demais bairros, por prudência, e na aplicação dos 
modelos de crescimento aritmético e geométrico, optou-se 
pela avaliação das respetivas taxas de crescimento duran-
te os períodos compreendidos entre os anos 1990 e 2000, 
1990 e 2010 e 2000 e 2010, concluindo-se pela aplicação do 
período compreendido entre os anos 2000 e 2010. Adicional-
mente, entende-se que as taxas de crescimento resultantes 
de período temporal recente (2000 a 2010), reproduzem de 
forma mais fiel os padrões de crescimento observados nos 
últimos anos. 

A população oficialmente estimada pelo IBGE para o ano 
2017 para o município de Duque de Caxias, como um todo, 
serviu como referência para o controle dos resultados advin-
dos dos modelos matemáticos então aplicados para cada 
um dos bairros do município em que não foi possível a apli-
cação do método de crescimento logístico. O somatório das 
populações de cada um dos bairros do município, estimadas 
para o ano de 2017 com base nos métodos de crescimento 
aritmético e geométrico, foi comparado à população total do 
município, oficialmente estimada pelo IBGE para o ano 2017. 
No caso, o método de crescimento aritmético foi aquele cujo 
somatório das populações dos bairros do município mais se 
aproximou da estimativa do IBGE. Neste sentido, o presente 
Estudo de Crescimento Populacional optou por comparar os 
valores obtidos a partir dos métodos de crescimento aritmé-
tico e logístico, e adotar o maior valor como aquele repre-
sentativo da estimativa de crescimento demográfico de cada 
bairro do município. Observa-se que como resultado, quando 
comparados os anos 2010 e 2037, alguns bairros apresentam 
decréscimo populacional, o que pode na realidade acontecer 
em decorrência da própria dinâmica do crescimento demo-
gráfico e principalmente em função de razões socioeconômi-
cas locais. 

Novamente, reafirma-se que apesar dos modelos matemá-
ticos possibilitarem a configuração do crescimento popula-
cional de uma dada localidade ao longo dos anos que ainda 
virão, os mesmos não garantem a certeza quanto aos resulta-
dos que propõem, e que, como anteriormente mencionado, é 
usual que a previsão do crescimento demográfico no âmbito 
dos estudos de engenharia sanitária seja realizada com base 
na aplicação destes mesmos modelos.

O método de crescimento logístico corresponde a situação 
em que o crescimento vegetativo da população, ou seja, em 
que a quantidade de nascimentos, óbitos e migrações ocorre 
dentro de circunstancias normais e não sujeitas a eventos ex-
traordinários. O método expressa o comportamento natural de 
todo e qualquer crescimento populacional. A duração e a am-
plitude das etapas que compõem a totalidade do crescimento 
logístico, e consequente da curva em formato S, depende da 
magnitude e do grau de indução das questões econômicas e 
políticas adjacentes a cada caso. 

Na ausência de informações qualitativas que imponham per-
turbações à configuração da curva de crescimento logístico, e 
considerando que a mesma expressa o comportamento natu-
ral do crescimento vegetativo, conceitualmente, recomenda-
-se sempre a sua aplicação, desde que garantidas as restri-
ções do seu respectivo modelo matemático. 

No caso, o modelo requer três registros demográficos ofi-
ciais, e não somente dois, como requerem os modelos aritmé-
tico e geométrico. A partir destes é que se estima qual seja a 
população de saturação, e consequentemente, a taxa (Kl) e a 
constante (c) de crescimento logístico, e por fim, a estimativa 
populacional no ano pretendido, da seguinte forma: 

P_2= População Pregressa - Ano (-2)
P_1= População Pregressa - Ano (-1)
P_0= População Pregressa - Ano (0)
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Não obstante, entende-se que a projeção populacional reali-
zada acompanha a estimativa de crescimento em proposição 
pelo IBGE, e que o detalhamento da mesma, por meio da 
distribuição pelos bairros do município, serve somente para a 
configuração de um cenário de ocupação futura do território, 
e consequentemente, para a eventual quantificação da de-
manda de água de abastecimento e da geração de esgotos 
sanitários. Observa-se, entretanto, que o PLAMSAB-DC não 
efetua o dimensionamento hidráulico das estruturas compo-
nentes dos sistemas de abastecimento de água e de esgota-
mento sanitário. Como demonstram os capítulos seguintes, a 
estimativa dos investimentos de capital e de exploração dos 
mesmos sistemas foi efetuada com base em indicadores de 
custos, cuja referência unitária é a população atendida pelos 
respectivos setores de distribuição de água e bacias de esgo-
tamento sanitário. Neste sentido, resguardado o acompanha-
mento da projeção em proposição pelo IBGE, a estimativa do 
custo total dos investimentos de capital e de exploração para 
todo o município de Duque de Caxias estaria preservada. 
A Tabela 4.1  apresenta os resultados obtidos e a população 

adotada para o ano de 2037. No caso, os registros demográ-
ficos correspondem aos dados dos Censos Demográficos dos 
anos 1991 (1990=(-P2)), 2000 (-P1) e 2010 (P0). 
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Tabela 4.1. Comparativo dos métodos de projeção populacional
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5. Proposição de Ações Estruturais – Abastecimento de Água

5.1 INTRODUÇÃO
As informações coletadas na fase diagnóstica nortearam as 

diretrizes adotadas para elaboração do Prognóstico de Abas-
tecimento de Água para Duque de Caxias. Naquele documen-
to foram elencadas algumas importantes observações:
• Ao considerar a disponibilidade hídrica dos mananciais 

que abastecem a Região Metropolitana do Rio de Janeiro 
(RMRJ), fica evidente a dependência dessa região do siste-
ma Guandu/Lajes. A maior parcela da vazão que abastece 
Duque de Caxias é derivada da Adutora da Baixada, interliga-
da a este sistema. A água aduzida sofre grande abatimento 
de pressão no seu percurso, dificultando tecnicamente o ade-
quado abastecimento do município.
• Mesmo com dados oficiais de vazão divergentes, o sis-

tema Acari e o sistema isolado Taquara já não apresentam ca-
pacidade para atender satisfatoriamente e de forma integral o 
município de Duque de Caxias. Estes dois sistemas, mesmo 
tratando-se de mananciais de serra, já apresentam degrada-
ção da sua qualidade por ação antrópica. Como agravante, 
tem-se ainda que a qualidade da água distribuída é questio-
nável quando confrontada com os padrões de potabilidade, 
principalmente nas áreas abastecidas pelo sistema Acari.
• Os indicadores de saneamento avaliados confirmam a 

ineficiência da prestação do serviço de abastecimento, carac-
terizada pelo baixo índice de hidrometração e perdas de água 
excessivas. Quanto a intermitência, queixa recorrente dos 
moradores, dados operacionais não foram oficialmente dispo-
nibilizados pela concessionária mas é claramente identificada 
pelos registros nos canais de reclamação do consumidor.
• Em uma avaliação preliminar, a utilização dos manan-

cias subterrâneos não é capaz de suprir a demanda de abas-
tecimento observada no município. Seu emprego passa a ser 
indicado apenas para vazões reduzidas, geralmente observa-
das em pequenos assentamentos e zonas rurais.

• Este cenário reforça a importância de se adotar so-
luções que tornem Duque de Caxias mais independente do 
sistema Guandu/Lajes, favorecendo tecnicamente o abaste-
cimento e agregando segurança hídrica ao município. Além 
disso, deve-se considerar a implantação e recuperação de 
estruturas de tratamento, transporte e reservação que garan-
tam a potabilidade da água distribuída.

Diante destas constatações, este documento prognóstico faz 
considerações sobre as soluções de abastecimento propos-
tas para Duque de Caxias, definindo custos relativos para sua 
universalização.

5.2 PROPOSTAS PARA O SISTEMA 
DE ABASTECIMENTO DE DUQUE DE 
CAXIAS
As informações levantadas na fase diagnóstica deste pla-

no, consubstanciadas pelas audiências públicas e oficinas 
realizadas no município de Duque de Caxias, serviram como 
diretrizes para elaboração deste prognóstico. Nesta fase con-
siderou-se a solução proposta por este Plano Municipal de 
Saneamento (PMSB), às planejadas e conduzidas pela con-
cessionária de saneamento CEDAE; e àquelas contempladas 
no plano estratégico da Câmara Metropolitana do Rio de Ja-
neiro. Neste sentido, além de reuniões com profissionais en-
volvidos com estes projetos, os seguintes documentos foram 
utilizados na fundamentação do prognóstico:

• Plano Diretor de Abastecimento de Água da Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro (PDA), elaborado em 2004 
para Companhia Estadual de Água e Esgoto – CEDAE.

• Estudo Regional de Saneamento Basico (ERSB), ela-
borado em 2013 para o Programa de Saneamento Ambiental 
dos Municípios do Entorno da Baía de Guanabara (PSAM), 
vinculado a Secretaria Estadual do Ambiente (SEA).
• Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Integra-

do da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (PDUI) – Produ-
tos 14 (Relatório de Propostas Detalhadas) e 15 (Consolida-
ção dos Programas de Ações Prioritárias - PAPs) - elaborado 
em 2017 para o Programa Modelar a Metrópole - governo do 
estado do Rio de Janeiro.

O presente documento optou por dividir a discussão em duas 
etapas do sistema de abastecimento de água (SAA): Macro-
-sistema de Abastecimento e Sistema Público de Distribuição 
de Água. Aqui entende-se como macro-sistema as seguintes 
unidades: Captação, Adução, Estação de Tratamento de Água 
(ETA) e Reservação. Este prognóstico discutirá preliminar-
mente as soluções consideradas pela CEDAE e pela Câma-
ra Metropolitana, para então apresentar a proposta definida 
por este plano municipal de saneamento. Esta última dividiu o 
município em 4 regiões de abastecimento, diferenciadas pela 
origem da água afluente ao macro-sistema; e em 11 setores 
de abastecimento (Figura 5.1), compostos por um total de 12 
reservatórios de distribuição (4 existentes e 8 projetados). 

Todos os custos aqui apresentados se fundamentaram na 
Nota Técnica da Secretaria Nacional de Saneamento Ambien-
tal nº 492/2010 (RESUMO 01/2011), que define indicadores 
de custos de referência e de eficiência técnica para análise 
técnica de engenharia de infraestrutura de saneamento nas 
modalidades ‘Abastecimento de Água’ e ‘Esgotamento Sani-
tário’.
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Figura 5.1. Setores de Distribuição de Água planejados para DC 
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5.2.1. Macro-Sistema de 
Abastecimento Público
O sistema de abastecimento de água de Duque de Caxias 

está detalhadamento caracterizado no Relatório 01 – Diag-
nóstico, mas apresenta-se de forma resumida a seguir.

Atualmente o município tem seu abastecimento de água po-
tável fornecido pela CEDAE, e sua demanda urbana de água 
tratada é um dado divergente consideradas as fontes de refe-
rência, variando de 2,0 a 4,0 m³/s. Ainda assim, constata-se 
que a população não é plenamente atendida pela prestadora 
do serviço.

De acordo com a Revisão do Plano Diretor de Água da Re-
gião Metropolitana do Rio de Janeiro de 2004, Duque de 
Caxias é abastecida pelos sistemas Guandu/Lajes, Taquara 
e Acari. As regiões com maior densidade populacional - 1º 
distrito (Sede) e parte do 2º Distrito (Setor Parque Fluninense) 
- são abastecidas pelo sistema Guandu/Lajes através da Adu-
tora da Baixada (AB). Nas demais regiões - parte restante do 
2º distrito, 3º e 4º distritos – o abastecimento é realizado sem 
regularidade pelos sistemas Taquara e Acari. Diante da inter-
mitência, estas regiões suprem suas requisições de abasteci-
mento com águas provenientes de poços, caminhões-pipa e, 
em muitos casos, ligações clandestinas em adutoras de água 
bruta. As Figuras 5.2 e 5.3 ilustram em planta o macro-siste-
ma de abastecimento existente da Região Metropolitana do 
Rio de Janeiro (RMRJ) e do Município de Duque de Caxias.

As soluções para resolver o problema de abastecimento de 
água de Duque de Caxias podem variar em função da abor-
dagem dada à questão, e que pode incorporar uma visão de 
caráter regional, sob o prisma do planejamento do abaste-

cimento de água da RMRJ como um todo, ou uma visão de 
caráter menos dependente do Sistema Guandú/Lajes e, es-
trategicamente, de interesse particular do município. 

De acordo com a abordagem empreendida no Capítulo 9 - 
Proposição de Ações Não Estruturais - Arcabouço Institucio-
nal da Prestação dos Serviços de Saneamento, em contra-
ponto ao modelo estabelecido pelo PLANASA, a Lei Federal 
n°11.445/07 propôs substancial alteração no papel dos entes 
federados municipais e da sociedade em geral no que tange 
à participação no planejamento, regulação e controle social 
dos serviços de saneamento básico, regulamentando, entre 
outros, artigo da Constituição Federal que atribui competên-
cia aos municípios para legislar sobre assuntos de interesse 
local, e dentre os quais se enquadram o exercício da titulari-
dade e do poder para conceder serviços públicos de sanea-
mento básico. 

Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, por meio do jul-
gamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n°1.842/13, 
entendeu que no caso das regiões metropolitanas, aglome-
rações urbanas e microrregiões, esta competência deva ser 
exercida pelo conjunto de municípios envolvidos e pelo Esta-
do federativo. 

A Lei n°13.089/15 que estabeleceu o Estatuto da Metrópole 
reafirmou este entendimento, ao definir as diretrizes gerais 
para o planejamento, a gestão e a execução das funções pú-
blicas de interesse comum em regiões metropolitanas instituí-
das pelos Estados. A referida lei impôs limitações à autonomia 
dos municípios e concedeu prerrogativas legais à autoridade 
metropolitana então vigente, incluindo o poder de decisão so-
bre serviços públicos, cuja realização por parte de um mu-
nicípio, isoladamente, mostre-se inviável por qualquer razão 
técnica, econômica-financeira ou sócio-ambiental, ou impac-
te, também por qualquer razão, os municípios limítrofes.

Este é o caso da RMRJ, e especificamente do município de 
Duque de Caxias. A área de abrangência dos sistemas de abas-
tecimento de água que o atendem extrapola os seus limites ge-
ográficos. Como prevê a Lei Federal n°11.445/07, esta particu-
laridade, combinada à prestação dos serviços de abastecimento 
de água por empresa regional - a Companhia Estadual de Água 
e Esgotos (CEDAE), caracteriza o que se denomina “prestação 
regionalizada dos serviços públicos de saneamento básico”, e 
para a qual, de acordo com a mesma lei, os Planos Municipais 
de Saneamento devem apresentar a mesma visão regionaliza-
da.

Não obstante o fato do município de Duque de Caxias integrar 
sistemas de abastecimento de água que atendem a mais de um 
município, há que se destacar que o planejamento no âmbito 
do seu território é uma atribuição garantida pela Constituição 
Federal, ainda que devam ser observadas as condições de via-
bilidade do planejamento em relação às condições operacionais 
dos sistemas integrados como um todo. 

Neste contexto é que o PLAMSAB-DC apresenta duas propos-
tas para a solução dos problemas de abastecimento de água do 
município, baseadas em estratégias que se complementam, não 
excludentes e que oferecem alternativas uma à outra. Assim, 
afirma-se que para o contexto regionalizado, ambas as propos-
tas fazem parte do PLAMSAB-DC. No âmbito do presente rela-
tório, estas propostas são denominadas:
• De acordo com a visão de caráter regional, sob o prisma 

do planejamento do abastecimento de água da RMRJ como um 
todo - Solução Proposta pela Diretoria Técnica da CEDAE 2017 
e Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Integrado da 
Região Metropolitana do Rio de Janeiro (PDUI); e
• De acordo com a visão de caráter menos dependente do

Sistema Guandú/Lajes e, estrategicamente, de interesse parti-
cular do município, a Proposta PLAMSAB-DC Complementar, 
Alternativa e Não Excludente.
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Figura 5.2. Macro-sistema de abastecimento de água para RMRJ 
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Figura 5.3. Macro-sistema atual de abastecimento de água para Duque de Caxias 
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5.2.1.1. Solução Proposta pela Direto-
ria Técnica da CEDAE 2017
A CEDAE possui dois trabalhos públicos de planejamento 

para o abastecimento de água da RMRJ. O primeiro deles é 
o Plano Diretor de Abastecimento de Água da Região Metro-
politana do Rio de Janeiro, elaborado em 1985 pela Engevix. 
O segundo trabalho é a Revisão do Plano Diretor de Abaste-
cimento de Água da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, 
que trata dos municípios atendidos pelos Sistemas Guandu, 
Ribeirão das Lajes e Acari, elaborado em 2004 pela CNEC.

Os dois planos podem ser considerados defasados visto 
as datas de suas publicações. Entretanto, o macro-sistema 
abastecedor de água da RMRJ a oeste da Baia de Guanaba-
ra, área ao qual se refere a revisão do Plano Diretor de 2004, 
não sofreu modificações substanciais nos últimos 30 anos. 
Tal fato mantém a validade de ambos os planos para análise 
técnica.

O Plano Diretor elaborado em 1985 já diagnosticava a falta 
de capacidade de produção de água para a RMRJ e propôs 
como solução a ampliação da capacidade de produção da 
ETA Guandu, elevando-a de 33 m³/s para 45 m³/s. Entretan-
to, esta ampliação ainda não seria suficiente, requerendo um 
reforço a ser garantido pela implantação um novo sistema 
abastecedor (denominado Marajoara) - com capacidade de 
produzir 21 m³/s.

De acordo com este plano (CEDAE, 1985), Duque de Caxias 
seria abastecido através da Adutora da Baixada (AB), ali-
mentada pelas águas deste novo sistema (Marajoara). O 1º 
Distrito (Sede) seria a “ponta” dessa adutora, como já opera 

atualmente. Os 2º e 3º Distritos (Campos Elísios e Imbariê, 
respectivamente) seriam abastecidos por uma sub-adutora 
derivada da Adutora da Baixada, direcionada para Belford 
Roxo, onde se interligaria ao Sistema Acari. Essa solução 

também atenderia a demanda de parte do município de Magé. 
O 4º Distrito (Xerém) seria abastecido pelas 4ª e 5ª Linhas do 
Sistema Acari (Xerém e Mantiquira). A Figura 5.F4 ilustra esta 
antiga solução da CEDAE aqui relatada.

Figura 5.4.Sistema de Adução da RMRJ segundo o Plano Diretor de Abastecimento de Água (Fonte: CEDAE, 1985) 
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A solução atual apresentada pela CEDAE ao PLAMSAB-DC 
segue, em parte, o conceito apresentado no Plano Diretor da 
empresa, e considera a ótica de gestão do abastecimento 
de água da RMRJ, na qual a ação em uma região provoca 
impacto nas demais regiões adjacentes. As informações que 
se seguem contemplam o teor de três reuniões (27/06/2017; 
24/10/2017 e 10/11/2017) entre a equipe técnica do PMSB e 
as Diretorias Técnica e Metropolitana da CEDAE. Estes en-
contros geraram solicitações formais da prefeitura por dados 
e projetos referentes ao abastecimento de água do município, 
parte delas respondidas e aqui registradas (Anexo 01).

O atual plano da CEDAE para o abastecimento de água da 
Baixada Fluminense data de 2014 e, de acordo com os infor-
mes da companhia à época, já possui contrato financeiro com 
Caixa Econômica. Este contrato, vinculado ao programa “Sa-
neamento para Todos”, prevê o montante de 3,4 bilhões de 
reais para financiar a contrução do que foi chamado “Guandu 
2”. Este empréstimo, oriundo do FGTS e com taxa de finan-
ciamento entre 5 e 6% ao ano, tem o prazo de 20 anos para 
sua quitação e apresenta como garantia a receita prevista 
com a prestação dos serviços de abastecimento de água.

O Complexo “Guandu 2” contempla: implantação de uma 
nova estação de tratamento de água com capacidade de pro-
duzir 12 m³/s (podendo ser ampliada para 24 m³/s) – denomi-
nada ETA Guandu II; construção de 17 novos reservatórios; 
reforma de 9 reservatórios existentes; implantação de 16 es-
tações de bombeamento de grande porte; assentamento de 
95 quilômetros de adutoras e de 760 quilômetros de rede de 
distribuição; e instalação de 100 mil novas ligações prediais. 
A CEDAE informou em reunião que a primeira parte desta 
obra já está em andamento. Em Duque de Caxias, esta etapa 

atende basicamente ao sistema de distribuição do 1º distritito, 
área que apresenta as melhores condições de abastecimen-
to.

Em termos de ampliação da capacidade de fornecimento de 
água para Caxias, a CEDAE apresenta sequencialmente a 
seguinte concepção:
1. Implantação da Interligação Formiga-Jaques: adutora 

de 1.750mm de diâmetro nominal que fará a interligação do 
sistema de abastecimento de Nilópolis com a 1ª linha da adu-
tora Henrique de Novais.
2. Implantação da Adutora Nilópolis - Eden: adutora de 

900mm de diâmetro nominal que fará a interligação entre o 
sistema de abastecimento de Nilópolis e de São João de Me-
riti.
3. Implantação da sub-adutora Campos Elísios e boos-

ters: derivação da Adutora da Baixada na altura do Booster da 
Baixada, com diâmetros variando de 1.200 a 800mm, abaste-
cendo Belford Roxo e, em sequência, o 2º distrito de Caxias 
pelos setores Pilar e Campos Elísios.
4. Implantação da ETA Xerém: Estação de Tratamento de 

Água com capacidade de 1,3 m³/s que receberá água da 4ª e 
5ª linha do Sistema Acari (Xerém e Mantiquira).
5. Implantação Adutora Imbariê: adutora de 900mm a 

700mm de diâmetro nominal que fará o abastecimento dos 4º 
e 3º distritos (Xerém e Imbariê).

Resumidamente, o conceito desta solução consiste em “ali-
viar” a Adutora da Baixada, através do abastecimento de São 
João de Meriti por uma nova derivação da Adutora Henrique 
de Novais. Deste modo, a Adutora da Baixada passaria a ter 
capacidade para atender a nova derivação (sub-adutora) que 
abasteceria o município de Belford Roxo, por conseguinte, 

os Setores Pilar e Campos Elísios, ambos no 2º Distrito de 
Duque de Caxias. Já os 3º e 4º distritos do município seriam 
abastecidos pelas 4ª e 5ª linhas do Sistema Acari. A Figura 
5.5 ilustra o fluxograma com as soluções previstas atualmen-
te pela CEDAE para a região da Baixada Fluminense.
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Figura 5.5. Fluxograma do sistema de abastecimento de água existente e projetado da Baixada Fluminense 
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5.2.1.2 - Solução Proposta pelo Plano 
Estratégico de Desenvolvimento Ur-
bano Integrado da Região Metropoli-
tana do Rio de Janeiro (PDUI)
O PDUI, também denominado Modelar a Metrópole, é um 

documento desenvolvido pela Câmara Metropolitana e tem 
como meta definir um conjunto de cenários, estratégias e ins-
trumentos que orientem decisões governamentais sob a ótica 
de seis eixos estruturantes: Expansão econômica; Patrimônio 
natural e cultural; Mobilidade; Habitação e Equipamentos so-
ciais; Saneamento e Meio ambiente; e Reconfiguração espa-
cial.

Dentre os Objetivos Metropolitanos, dá-se destaque ao OM-
11, que pretende criar condições para um saneamento am-
biental amplo e a integração de ambiente natural e construí-
do, com foco na revitalização e valorização deste último para 
suporte a uma melhor qualidade de vida nas cidades. Nesse 
sentido, o PDUI ressalta a necessidade de aprimorar os sis-
temas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, 
garantindo sua universalização.

O eixo Saneamento e Meio Ambiente, ainda que abordado 
na dimensão da metrópole, considera propostas e projetos 
que, direta ou indiretamente, se aplica e interfere na presta-
ção dos serviços de saneamento no município de Duque de 
Caxias. Apresenta-se a seguir aquelas de interesse ao tema 
Abastecimento de Água.

O PDUI considera a necessidade de aumentar a segurança 
hídrica para o abastecimento de água na RMRJ a partir da 

incorporação de novos mananciais aos sistemas Guandu e 
Imunana Laranjal. Neste sentido, detacam-se as ações que 
interferem diretamente na disponibilidade de água para abas-
tecimento do município de Duque de Caxias: 
1. Incorporar a barragem de Saracuruna, hoje utilizada 

pela Refinaria Duque de Caxias, como reforço ao abasteci-
mento humano do município. Recomenda-se que a REDUC 
passe a coletar água do rio Saracuruna junto ao Arco Me-
tropolitano, submetendo-a ao tratamento para fins industriais. 
Ressalta-se a necessidade de desassoreamento dessa bar-
ragem e ampliação da sua capacidade de acumulação. 
2. Implantar uma barragem no rio Major Archer, cujas 

condições hidrológicas e dimensões são similares às do rio 
Saracuruna. Essa ação permitirá o reforço da disponibilidade 
hídrica para abastecimento humano no município.

O Plano Estratégico prevê ações para promover a redução 
de perdas associadas a programas de melhoria operacional 
do sistema e recuperação física das instalações. Além disso, 
o PDUI recomenda da implantação de programas de cons-
cientização da população para o uso racional da água potá-
vel, utilizando como ferramentas um forte e decisivo apoio à 
hidrometração individual, bem como as penalizações tarifá-
rias para consumos elevados. Destaca-se a compreensão da 
importância da adoção da tarifa social para famílias de baixa 
renda desde que sua metodologia de cálculo incentive o uso 
consciente de água potável. 

Os Programas de Ações Prioritárias (PAPs) do PDUI têm por 
objetivo universalizar o abastecimento de água potável para 
a população da RMRJ, garantindo a resiliência da prestação 
deste serviço em situações de crise hídrica.

5.2.1.3 – Proposta PLAMSAB-DC 
Complementar, Alternativa e Não Ex-
cludente
O Plano Municipal de Duque de Caixas considera em sua 

proposta as principais soluções existentes (apresentadas 
anteriormente), entendendo sua inter-relação com o planeja-
mento da RMRJ, sem minimizar a importância da indepen-
dência do município em relação ao abastecimento de água 
como requisito fundamental para sua segurança hídrica. Des-
te modo, apresenta-se na Figura 5.6 o fluxograma proposto 
pelo PMSB para o abastecimento de Duque de Caxias, consi-
derando as instalações já existentes e aquelas previstas para 
sua integralização.

O Plano Diretor de Abastecimento de Água da RMRJ da CE-
DAE prevê 11 setores para Duque de Caxias. Em virtude das 
similiaridades das fontes de abastecimento existentes ou pro-
jetadas para estes setores, o PMSB rearranjou estes setores 
em 4 regiões, apresentadas na Figura 5.7 e discutidas a se-
guir.
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*Demandas projetadas para o ano de 2037, considerando um consumo per capita de referência de 250L/hab.dia

Figura 5.6. Fluxograma de Sistema de Abastecimento de Água Existente e Proposto pela PMSB - Duque de Caxias 
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Figura 5.7. Regiões de abastecimento de água previstas pelo PMSB DC 
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1ª Região de Abastecimento  Sistema 
Guandu / Adutora da Baixada 
A 1ª Região de Abastecimento é composta pelo 1º Distrito 

(Setores de Abastecimento: 25 de Agosto, Centenário e Ola-
vo Bilac) e pelo Setor de Abastecimento Parque Fluminense 
(situado no 2º Distrito), abrangendo os seguintes bairros: Bar 
dos Cavalheiros; Centenário; Centro; Doutor Laureano; Gra-
macho; Olavo Bilac; Parque Duque; Parque Fluminense; Par-
que Sarapuí; Periquitos; São Bento; Vila São José; Vila São 
Luis; Vinte e Cinco de Agosto.

Essa Região de Abastecimento contempla área sul de Du-
que de Caxias e seu abastecimento é derivado da Adutora 
da Baixada (AB), vinculado ao Sistema Guandu/Lajes. Apesar 
de já apresentar infra-estrutura de abastecimento instalada 
(adução, reservação e distribuição), a intermitência foi por di-
versas vezes relatada pela população nas oficinas do PLAM-
SAB-DC.

A área possui a maior densidade populacional do município, 
com um total estimado em 2017 de 436.708 habitantes. As 
Tabelas 5.1  e 5.2 apresentam os dados de crescimento po-
pulacional e a Tabela 02 a demanda estimada para a região 
no horizonte de 20 anos. 

* foi considerado o consumo per capita de referência equivalente a 250L/hab.dia.

Tabela: 5.2. Estimativa de crescimento da demanda de água para 2037 na 1ª Região de Abastecimento
Sistema Guandu/Adutora da Baixada 

Tabela: 5.1. Estimativa de crescimento populacional para 2037 na 1ª Região de Abastecimento 
Sistema Guandu/Adutora da Baixada 
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A Figura 5.8 apresenta o fluxograma do sistema de abaste-
cimento atual da Região. Em termos de capacidade de for-
necimento (sistema adutor e reservação), a região apresenta 
instalações acima da demandada para fim de plano. Entretan-
to, esta é uma região diagnosticada pelos usuários com pro-
blemas de intermitência no abastecimento. A provável causa 
para tal ocorrência é a incapacidade da Adutora da Baixada 
em atender a demanda dos municípios à montante de Duque 
de Caxias, fazendo com que a CEDAE necessite realizar “ma-
nobras” no sistema para permitir o abastecimento de outras 
áreas da RMRJ. 

Figura 5.8. Fluxograma do sistema de abastecimento de água existente na 1a Região de Abastecimento.jpg

*Demandas projetadas para o ano de 2037, considerando consumo per capita de referência de 250L/hab.dia.
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Cabe analisar que, de acordo com a CEDAE, a Adutora da 
Baixada possui capacidade de aduzir até 9,5 m³/s. Adicio-
nalmente, ao considerar uma população projetada para os 
municípios da Baixada Fluminense (Nova Iguaçu, São joão 
de Meriti, Belford Roxo, Mesquita e Duque de Caxias) de 
3.084.449habitantes (estimativa para 2037), pode-se estimar 
uma demanda total de 7,2 m³/s. Sendo assim, conclui-se que 
a capacidade atual da Adutora da Baixada é suficiente para 
absorver este crescimento temporal de consumo.

Na sua concepção orginal (CEDAE, 1985), a Adutora da Bai-
xada (2.000mm de diâmetro nominal) abasteceria Duque de 
Caxias pelo reservatório do Centenário (1º Distrito) sem ne-
cessidade de estação de bombeamento intermediária. Atual-
mente este sistema opera com o reforço de uma nova adutora 
(1.200mm de diâmetro nominal), que segue paralela à instala-
ção antiga, e de uma estação de bombeamento intermediária, 
o Booster da Baixada. Sob essas condições e considerando 
ainda as premissas (a) o projeto prevê uma perda de carga 
constante ao longo da adutora decorrente do ajuste do diâme-
tro da linha principal à medida que derivações são realizadas 
para abastecer os municípios da baixada; (b) a distância entre 
os reservatórios Marapicu e o Booster da Baixada é de 30 km; 
(c) a distância entre os reservatórios Marapicu e Centenário 
é de 40 km; (d) os desníveis geométricos entre o reservatório 
do Marapicu, o Booster da Baixada e o reservatório Centená-
rio são de 85m e 60m, respectivamente; e (e) o coeficiente de 
rugosidade de 100; conclui-se que a perda de carga linear na 
adutora antiga seria de 1,5m/km e de 2,8m/km na nova ins-
talação. Deste modo, estimam-se vazões no trecho inicial da 
AB (reservatório de Marapicu) equivalentes a 7,2 m³/s e 1,9 
m³/s em cada uma das respectivas linhas adutoras. Assim, a 
vazão total estimada para Adutora da Baixada é de 9,1 m³/s, 
próxima àquela informada pela CEDAE (9,5 m³/s).

Pode-se concluir, portanto, que o problema de abastecimen-
to da 1ª Região não é decorrente da capacidade das instala-
ções de adução existentes. Questiona-se assim a capacidade 
de produção do sistema abastecedor da RMRJ, que pode ser 
inferior ao requerido, e o elevado índice de perdas, que torna 
a vazão demandada superior à projetada.

Neste último caso, há a necessidade de estudos hidrodinâ-
micos mais aprofundados, empregando inclusive modelagem 
matemática do sistema. A equipe técnica do PMSB de Duque 
de Caxias solicitou oficialmente à CEDAE a modelagem deste 
macro-sistema, como pode ser visto no Anexo 1, mas não ob-
teve retorno para a adequada finalização deste estudo. 

Como medida mitigadora alternativa, torna-se imprescindível 
que a Prefeitura Municipal de Duque de Caxias implemente 
um sistema de macromedição tele-medido de modo que pos-
sa aferir o cumprimento das condições técnicas, operacionais 
e de contrato por parte da prestadora, minimizando assim as 
ocorrências de intermitência no abastecimento.

 2ª Região de Abastecimento – Siste-
ma REDUC
A 2ª Região de Abastecimento situa-se nas proximidades 

do complexo industrial petroquímico da REDUC (2º Distrito 
de Caxias), e contempla os Setores de Abastecimento Pilar 
e Campos Elísios. Esta região de abastecimento abrange os 
seguintes bairros: Campos Elísios; Cângulo; Chácaras Rio-
-Petrópolis; Cidade dos Meninos; Figueira; Jardim Primavera; 
Pilar; Saracuruna. Destaca-se que o Setor Parque Fluminen-
se, que também faz parte do 2º distrito, foi incluído na 1ª Re-
gião de Abastecimento (alimentado pela Adutora da Baixada). 

Destaca-se que essa região, apesar de apresentar arreca-
dação significativa - em virtude da presença da REDUC – e 
o maior crescimento populacional previsto para Duque de 
Caxias, é deficitária em infra-estrutura de saneamento. Por 
não contar com sistema publico de abastecimento de água, a 
população adota soluções individualizadas, como poços e/ou 
caminhões-pipa, que não garantem o padrão de potabilidade 
necessário.
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Tabela: 5.4. Estimativa de crescimento demanda de água para 2037 na 2ª Região de Abastecimento – Sistema REDUC

Tabela: 5.3. Estimativa de crescimento populacional para 2037 na 2ª Região de Abastecimento – Sistema REDUC . 
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A previsão de crescimento populacional na região nos próxi-
mos 20 anos é de 60.328 habitantes (Tabela 5.3). A Tabela 5.4 
apresenta o crescimento da demanda por água neste período 
de projeto.

A concessionária planeja abastecer a região através de uma 
nova sub-adutora derivada da Adutora da Baixada, confor-
me informado pela Diretoria Técnica da CEDAE (2017), com 

obras já em andamento com recursos do sub-crédito disponi-
bilizado pela Caixa Econômica de 3,4 bilhões de reais (item 
5.2.1.1).

A Figura 5.9 destaca essa solução, destacando que o Setor 
de Abastecimento Pilar está aí identificado como Boa Espe-
rança.

Como relatado anteriormente, a solução da CEDAE esbarra 
na já evidente dificuldade da Adutora da Baixada (AB) em ga-
rantir o abastecimento contínuo para a região. Para minimizar 
esta fragilidade, a CEDAE prevê a implantação de uma nova 
sub-adutora para atender São João de Meriti interligada ao 
sistema abastecedor de Nilópolis (adutora Henrique Novaes 
- Sistema Formiga/Jaques). Pretende-se assim aliviar a AB 
para que esta cumpra com regularidade a demanda adicional 
de Duque de Caxias. Evidencia-se que as soluções de abas-
tecimento para as 1ª e 2ª Regiões de Abastecimento de Du-
que de Caxias propostas pela concessionária são fortemen-
te dependentes de intervenções em outros municípios (São 
João de Meriti e Belford Roxo).

Com relação ao sistema de abastecimento da REDUC, per-
tencente a esta Região de Abastecimento, destaca-se sua 
requisição de vazão constante e equivalente a 0,5 m³/s (Re-
latório 01 – Diagnóstico). Atualmente esta água bruta tem ori-
gem em dois mananciais: o rio Saracuruna e o rio Guandu 
(Figura 10). Este último, conforme informações obtidas junto 
à CEDAE, é captado junto a ETA Guandu sob uma vazão de 
1,0 m³/s. Não há registro oficial sobre os custos acordados 
entre CEDAE e REDUC para disponibilização deste volume 
de água desarenada. 

Em relação a adutora do Guandu-REDUC, sabe-se que se 
trata de duas linhas paralelas de mesmo traçado e compri-
mento. A adutora nova – construída nos anos 2000 - pos-
sui cerca de 50km de comprimento e diâmetro nominal de 
800mm (aço). A antiga adutora da REDUC ainda estaria em 
condições de operação e, segundo relatos informais, foi cons-
truída também em aço  e apresenta comprimento e diâmetro 
equivalentes aos da nova adutora. Portanto, pode-se estimar 

Figura 5.9.png 

Figura 5.9.png 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO FINAL - DEZEMBRO, 2017

102

que este sistema, operando de forma permanente e plena, 
segundo condições hidráulicas ótimas, tem capacidade de 
aduzir cerca de 1,5m³/s.

É possível verificar que, mesmo sob condição limítrofe (va-
zão de adução variando entre 1,2 e 1,5 m³/s), o sistema RE-
DUC apresenta capacidade de abastecimento ociosa entre 
0,7 e 0,9m³/s, superior à demanda futura projetada para re-
gião nos próximos 20 anos. Entretanto, em função da ele-
vada distância entre o complexo petroquímico e a captação 
do Guandu, deve-se supor que sua operação atual ocorra de 
forma intermitente para minimizar o custo com bombeamento. 
Destaca-se a necessidade desta operação ser perene para 
garantir o atendimento regular da demanda de abastecimento 
público.

Nas oficinas e audiências públicas foi levantada também a 
possibilidade de municipalização da Barragem de Saracuruna 
(atualmente utilizada pela REDUC). Nesse sentido, deve-se 
fazer menção à Lei Federal 9.433/97 (Lei das Águas), que 
define em seu artigo 1º que a água é um bem de domínio pú-
blico e que “em situações de escassez, o uso prioritário dos 
recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de 
animais”. Dada a carência de acesso a este recurso identifica-
da na região, considera-se ser de cunho legal que o município 
absorva esta fonte de água e a utilize para o abastecimen-
to da população pertencente aos Setores de Abastecimento 
Campos Elísios e Pilar. 

Ainda assim, deve-se considerar que a demanda estimada 
para esta região de abastecimento (0,74 m³/s – Tabela 04) 
é superior àquela estimada para a Barragem de Saracuruna 
(0,40 m³/s de acordo com o Relatório 01 – Diagnóstico). A 

vazão disponível neste manancial é ainda mais pressionada 
em virtude do assoreamento da barragem e de problemas de 
infiltração, reduzindo sua produção para até 0,2 m³/s. Adicio-
nalmente, ainda que a água do Sistema Saracuruna seja de 
boa qualidade, esta não possui tratamento adequado para 
uso potável de acordo com as exigências da Portaria de Po-
tabilidade (MS 2914/2011), requerendo implantação de uma 
estação de tratamento de água (ETA).

Em reuniões com a equipe técnica deste PMSB, a CEDAE 
informou que já se encontra em andamento a implantação 
de projeto complementar para abastecimento da região, que 
conta com uma ETA – conhecida como ETA do Motocross - 
com capacidade de produzir 0,2 m³/s (Figura 11) recebendo 
água bruta da REDUC. Apesar de não ter sido apresentado 
acordo estabelecido entre as partes (REDUC e CEDAE) para 
a garantia do fornecimento de água bruta, a concessionária 
informou verbalmente que este foi firmado nos anos 2000 
sem que fosse explicitada vazão a ser disponibilizada. Esta 
obra está paralisada (1/3 dela já foi implementada) em virtude 
de processo de auditoria interna do Tribunal de Contas do 
Estado (TCE-RJ). 
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Figura 5.10. Sistema de abastecimento de água da REDUC.jpg 
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Figura 5.11. Planta baixa da ETA do Motocross.pdf
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A implementação da solução para esta 2ª região de abastecimento, independen-
te à Adutora da Baixada e vinculada ao sistema de abastecimento da REDUC, 
requer a consideração de alguns aspectos:

• A questão envolve aspectos relativos ao consumo humano da água, o de-
senvolvimento econômico e social da região e o equilíbrio e a segurança hídrica da 
RMRJ, e portanto, a disponibilização desta água bruta de forma oficial, e mediante 
o devido arranjo técnico e econômico-financeiro, requer discussão entre as organi-
zações da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, Petrobrás REDUC, Governo 
do Estado do Rio de Janeiro, CEDAE, Comitês de bacia (Guandu e Paraíba do 
Sul - CEIVAP). 

• Necessidade de investimento inicial para a construção/ampliação da es-
tação de tratamento de água, adutoras, estações de bombeamento e reservató-
rios.

• Sendo a população local predominantemente de baixa renda, deve-se 
realizar um estudo tarifário que busque possibilidades de subsídios cruzados, ga-
rantindo a equidade e permitindo que a água seja acessível para os moradores da 
região.

3ª Região de Abastecimento – Siste-
ma Imbariê
A 3ª Região de Abastecimento, situada na faixa nordeste de 

Duque da Caxias, contempla o Setor de Abastecimento Im-
bariê e está inserida no 3º Distrito do município. Os bairros 
que a compõe são: Barro Branco; Cidade Parque Paulista; 
Imbariê; Jardim Anhangá; Parada Angélica; Parada Morabi; 
Santa Lúcia; Taquara. O Setor Santa Cruz da Serra, que tam-
bém faz parte do 3º Distrito, está alocado na 4ª Região de 
Abastecimento.

A localidade apresenta previsão de crescimento populacio-
nal nos próximos 20 anos de 25.135 habitantes, passando 
de 122.252 babitantes em 2017 para 147.387 habitantes em 
2037, como pode ser visto na Tabela 5.5 a seguir. A Tabela 5.6 
apresenta o crescimento da demanda por água nos próximos 
20 anos.

Tabela: 5.5.Estimativa de crescimento populacional para 2037 na 3ª Região de Abastecimento – Sistema Imbariê 

Tabela: 5.6. Estimativa de demanda de água para 2037 na 3ª Região de Abastecimento – Sistema Imbariê 
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O sistema de abastecimento de água dessa região (Siste-
ma Imbariê/Taquara) é insuficiente e, em muitas situações, 
com condições de qualidade água inadequadas ao consu-
mo humano (Relatório 01 – Diagnóstico). Em virtude disso, 
a população local é recorrentemente abastecida por meio de 
soluções individualizadas que não garantem o padrão de po-
tabilidade necessário.

Nas reuniões ocorridas com a equipe técnica do PMSB, a 
CEDAE informou que o Sistema Imbariê/Taquara será desa-
tivado em virtude de problemas de qualidade da água junto 
à captação (ocorrências recorrentes de cianobactérias) e de 
vazão irregular do manacial. A solução proposta pela Diretoria 
Técnica da CEDAE é abastecer a região através de uma nova 
adutora oriunda das 4ª e 5ª linhas do Sistema Acari (Xerém e 
Mantiquira), conforme representado nas Figuras 5.12 e 5.13. 
Como as águas do sistema Acari atualmente são tratadas 
apenas por simples desinfecção, este sistema prevê também 
a implantação de uma ETA com capacidade nominal de 1,3 
m³/s (Figura 5.14). As obras de ampliação e implantação per-
tinentes a essa solução estão contempladas no sub-crédito 
disponibilizado pela Caixa Econômica de 3,4 bilhões de reais 
(item 5.2.1.1).

Figura 5.12.Fluxograma da solução CEDAE para o abastecimento de Imbariê 
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Figura 5.13. CEDAE para o abastecimento do 3o e 4o Distrito de Duque de Caxias.pdf
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Figura 5.13. CEDAE para o abastecimento do 3o e 4o Distrito de Duque de Caxias
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Figura 5.14. A4 PAISAGEM Planta da estação de tratamento de água de Xerém prevista pela CEDAE.pdf 
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O PMSB de Duque de Caxias questiona a capacidade das 
4ª e 5ª linhas do Sistema Acari em garantir a vazão projetada 
(1,3m³/s). Conforme apresentado no Relatório 01 – Diagnós-
tico, a vazão regularizada destas duas linhas é de 0,66 m³/s 
(0,39 e 0,27 m³/s de Xerém e Mantiquira, respectivamente). 
Como foi apresentado na Tabela 06, a demanda futura (2037) 
é de 0,426 m³/s apenas para o Setor Imbariê. Quando soma-
das as demandas do 4º distrito e a do Setor Santa Cruz da 
Serra (3º distrito), a vazão demandada (0,97m³/s) é superior 
à disponível (Relatório de Recursos Hídricos do PDA – 2004). 
A Diretoria Técnica da CEDAE informou, em uma das reuni-
ões realizadas com a equipe do PMSB, que a empresa detém 
outorga junto à Secretaria de Meio Ambiente que garante cap-
tação de até 1,6 m³/s nas 4ª e 5ª linhas do Sistema Acari. No 
entanto, nenhum documento formal foi apresentado garan-
tindo condições hidrológicas destes manancias para atender 
com segurança a vazão projetada.

Na busca de novos manaciais que pudessem suprir com se-
gurança a demanda de Imbariê, identificou-se como adequa-
da a solução proposta no Plano Estratégico de Desenvolvi-
mento Urbano Integrado da Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro - PDUI (item 2.1.2), no qual se prevê a construção de 
uma barragem no rio Major Acher (afluente do rio Saracuru-
na). Em reunião com a equipe técnica que elaborou o PDUI 
identificou-se que expectativa de vazão disponível é seme-
lhante à do Sistema Saracuruna, dada a similaridade hidro-
gráfica entre estes dois mananciais.

Por fim cabe salientar que, confirmando a disponibilidade de 
vazão de 1,3 m³/s nos manancias de Xerém e Mantiquira (Sis-
tema Acari), esta solução apresentada pela Diretoria Técnica 
da CEDAE se torna a melhor opção de abastecimento para a 
3ª Região (Setor Imbariê). 

4ª Região de Abastecimento:
Sistema Acari

A 4ª Região de Abastecimento está localizada na área norte 
de Duque da Caxias e contempla o 4º Distrito (Setores de 
Abastecimento Cidade dos Meninos, El Dorado e Fábrica Na-
cional de Motores) e parte do 3º Distrito, mais especificamen-
te o Setor Santa Cruz da Serra. Os bairros que a compõe 
são: Amapá; Capivari; Chácaras Rio-Petrópolis; Cidade dos 
Meninos; Cidade Parque Paulista; Lamarão; Matiquira; Meio 
da Serra; Parque El Dorado; Santa Cruz da Serra; Santo An-
tônio; Xerém. Essa região apresenta um previsão de cresci-
mento populacional nos próximos 20 anos de 39.715 habitan-
tes, como pode ser visto na Tabela 5.7 a seguir. A Tabela 5.8 
apresenta, para o mesmo período, o crescimento da deman-
da por água.

Nesta região estão os manaciais das 4ª e 5ª linhas do Sis-
tema Acari (Xerém e Mantiquira). Estas adutoras abastecem 
as localidades próximas ao seu trajeto, mas nem sempre de 
modo regular. Parte da população, fixada em áreas distantes 
deste sistema adutor, adota soluções individualizadas - com 
qualidade é questionável - para atender sua demanda.
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A solução CEDAE para o abastecimento desta região, con-
forme exposto no item anterior (3ª Região), é dependente 
das 4ª e 5ª linhas do Sistema Acari, para as quais se prevê 
a implantação de uma estação de tratamento de água. Nes-
te caso, considerando apenas esta região de abastecimento, 
estes mananciais tem capacidade regularizada para atender 
a demanda futura (0,54m³/s - Tabela 5.8), configurando-se 
como a solução contemplada por este plano.

Tabela: 5.7. Estimativa de crescimento populacional para 2037 na 4ª Região de Abastecimento – Sistema Acari – 
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2.1.3.5 – Custos Previstos para Im-
plantação do Macro-sistema com 
base na solução Proposta PLAMSAB-
DC Complementar, Alternativa e Não 
Excludente.
Os custos previstos para instalação do macro-sistema de 

abastecimento utilizaram como referência a proposta reco-
mendada pela equipe técnica do PMSB de Duque de Caxias 
neste documento prognóstico e contemplaram as seguintes 
estruturas: Captação (construção/recuperação de barragem); 
Adução (água bruta e tratada); Tratamento (implantação de 
ETA); e Reservação (construção/recuperação). Para tanto, 
foi utilizada como referência a Nota Técnica da Secretaria 
Nacional de Saneamento Ambiental nº 492/2010 (RESUMO 
01/2011), cujos valores foram reajustados para 2017 pelo Ín-
dice Nacional da Construção Civil (INCC).

A Tabela 5.9 compila as estruturas previstas para cada setor 
de distribuição e seus respectivos custos.

Considerando a distribuição dos custos por Região de abas-
tecimento, os seguintes valores são destacados:
1. 1º Região de Abastecimento (composta pelos setores 

AB, CT, OB e PF): R$ 2.842.045,15.
2. 2º Região de Abastecimento (composta pelos setores 

CE e PI): R$ 100.429.072,73.

3. 3º Região de Abastecimento (composta pelo setor IM): 
R$ 129.879.523,14.
4. 4º Região de Abastecimento (composta pelos setores 

SC, CM, EL e FM): R$ 71.519.875,19.
Estima-se, portanto, que a implantação do Macro-sistema de 

distribuição de Duque de Caxias requererá um montante de 
R$ 304.670.516,21 para atender a demanda futura.

Tabela: 5.9. Estruturas e custos previstos para implantação do Macro-sistema de abastecimento de Duque de Caxias
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2.2 – Sistema Público de Distribuição 
de Água
A implantação do sistema público de distribuição de água, 

que contempla a rede de abastecimento e as ligações domici-
liares, se baseou nas seguintes premissas:

1. A população atendida pelo serviço de abastecimento 
de água foi determinada a partir dos dados do IBGE (popula-
ção residente em 2010 e fração da população abastecida por 
rede geral - %).
2. Para cumprir a meta de universalização, a população 

estimada neste prognóstico considerou aquela ainda não 
abastecida em 2010, acrescida da estimativa de crescimento 
populacional para 2037.
3. Os custos per capita (R$/habitante) foram adotados 

com base na Nota Técnica da Secretaria Nacional de Sanea-
mento Ambiental nº 492/2010 (RESUMO 01/2011), cujos va-
lores foram reajustados para 2017 pelo Índice Nacional da 
Construção Civil (INCC).
4. A estimativa de extensão de rede e número de liga-

ções domiciliares seguiram a recomendação desta mesma 
Nota Técnica para a Região Sudeste, a saber: 3,0 m de rede 
por habitante; e 3 habitantes por domicílio (entendido como 
equivalente a ligação domiciliar).

Deste modo, considerados o diagnóstico do sistema e as 
premissas elencadas anteriormente, a Tabela 5.10 compila os 
dados primários de população a ser atendida por abasteci-
mento de água na arco de vigência deste Plano de Sanea-
mento. Em seguida é apresentada a Tabela 5.11, que integra 
as informações do sistema de abastecimento de água previs-
to para cada bairro oficial do município de Duque de Caxias. 

De forma complementar, o Apêndice 5.1 congrega os mapas 
esquemáticos da solução de abastecimento de água proposta 
por este PMSB para cada um desses bairros.

Tabela: 5.10. População a ser abastecida por rede geral de água em cada setor de distribuição para o ano de 2037 
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Tabela: 5.11. Instalações previstas para o Sistema de Público de Distribuição de Água por bairro e seus respectivos custos 
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continuação da Tabela 5.11 



86
BOLETIM nº 6688

  Segunda-feira
06 de Maio de 2019

Boletim Oficial
do Município

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO FINAL - DEZEMBRO, 2017

115

Por fim, a Tabela 5.12 resume as instalações previstas para 
cada setor de distribuição, assim como os custos relativos 
aos respectivos sistemas de distribuição de água.

Conforme apresentado, a implantação do sistema público de 
abastecimento de água de Duque de Caxias requererá um 
investimento de R$ 90.144.615,15 para cumprir a meta de 
universalização do atendimento, considerada a população 
futura para 2037.

5.3 – Soluções de Abastecimento para 
Zona Rural

De acordo com os dados levantados no IBGE (2010), as zo-
nas rurais de Duque de Caxias estão distribuídas principal-
mente em dois distritos: Xerém (4º Distrito), com 1.560 habi-
tantes na sua porção oeste e 321 habitantes na faixa norte do 
distrito; Imbariê (3º Distrito), com assentamentos distribuídos 
na região centro-oeste do distrito (500 habitantes). 

Essa distribuição espacial da população rural está ilustrada 
na Figura 5.15.

No distrito de Imbariê verifica-se que boa parte dos assen-
tamentos já apresenta infra-estrutura de abastecimento de 
agua por meio de rede pública. Nesse sentido, e consideran-
do que essas áreas rurais apresentam elevadas densidades 
populacionais, sugere-se a extensão do sistema público como 
solução de abastecimento de água. 

O distrito de Xerém, no entanto, requer uma abordagem va-

Tabela: 5.12. Instalações e custos previstos para implantação dos sistemas de distribuição nos setores de abastecimento
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Figura 5.15. Distribuição das zonas rurais no município de DC 
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riável decorrente de sua grande extensão e características 
heterogêneas. No norte do distrito tem-se um cenário seme-
lhante ao encontrado em Imbariê, em que a população rural 
encontra-se próxima ao sistema de abastecimento existente. 
Sendo assim, e partindo das mesmas premissas, entende-se 
que a proposição mais coerente seja a extensão da rede de 
abastecimento de água. 

Adicionalmente observa-se que as localidades da região 
oeste de Xerém apresentam comunidades dispersas e distan-
tes do sistema público. Nestes casos há a necessidade de se 
implementar soluções alternativas de abastecimento, sejam 
elas individuais ou coletivas, que atendam a características 
socioeconômicas da região. Os mananciais abastecedores 
podem ser superficiais (nascentes ou minas) ou subterrâneos 
(poços freáticos ou artesianos).

As soluções coletivas deverão ter suporte da Prefeitura Mu-
nicipal de Duque de Caxias para instalação das estruturas de 
captação, tratamento (de acordo com as exigências da Por-
taria 2914/2011 – Ministério da Saúde) e reservação. Além 
disso, o município deve garantir o adequado controle de qua-
lidade da água consumida (soluções individuais e coletivas) 
segundo esta Portaria de Potabilidade, e a divulgação deste 
monitoramento à população local. 

Destaca-se aqui que o emprego de água de chuva deve ser 
compreendida como uma ação para reduzir a demanda de 
água potável nos usos menos nobres, e não como solução 
complementar ao abastecimento coletivo. Nestes casos, as 
instalações que coletam, armazenam e distribuem água plu-
vial devem ser independentes daquelas que conduzem água 
para consumo humano.

5.4 – CONCLUSÕES
As propostas apresentadas visam garantir a universaliza-

ção do abastecimento de água no município de Duque de 
Caxias. Neste sentido, a previsão do sistema de público de 
distribuição de água considera o atendimento integral da po-
pulação estimada para 2037. Além disso, o PMSB de Duque 
de Caxias incorpora em seu prognóstico a recomendação do 
Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Integrado da 
Região Metropolitana do Rio de Janeiro – PDUI – de buscar 
novos mananciais para reforçar os sistemas Guandu e Imu-
nana Laranjal e garantir a segurança hídrica da RMRJ. Sendo 
assim, uma nova captação (rio Major Archer) é considerada 
como alternativa à proposta da CEDAE para o Setor de Abas-
tecimento de Imbariê (3ª Região de Abastecimento). 

Deve-se evidenciar que as soluções previstas para o Ma-
cro-sistema de abastecimento não descartam àquelas plane-
jadas pela CEDAE, considerando-as inclusive fundamentais 
para garantir a eficácia e o sucesso das ações propostas 
neste Plano Municipal de Saneamento Básico. No entanto, 
por diferirem-se em alguns casos na escolha dos mananciais 
abastecedores e nas vazões estimadas, os projetos da CE-
DAE poderão sofrer ajustes em suas concepções originais.
De forma sintética, O PMSB de Duque de Caxias apresenta 

a seguinte configuração proposta para o abastecimento água 
e sua respectiva previsão de custos (Tabela 5.13):

1. 1º Região de Abastecimento (composta pelos setores 
AB, CT, OB e PF): A solução proposta pelo PMSB é análoga à 
da CEDAE, na qual o abastecimento mantém-se dependente 
da Adutora da Baixada (AB). Neste caso, a garantia da dis-
ponibilidade de água depende da recuperação física das es-

truturas já instaladas nessa Região (reservatórios, adutoras, 
rede, etc.) e de obras a serem implementadas em outros mu-
nicípios da RMRJ de modo a aliviar a demanda sobre a AB.

2. 2º Região de Abastecimento (composta pelos setores 
CE e PI): A solução da CEDAE diverge da proposta deste 
plano, pois vincula estes Setores de Abastecimento à AB. O 
PMSB considera a utilização do Sistema REDUC para aten-
der também a demanda de abastecimento de água, além do 
consumo industrial já praticado. Neste caso, a ETA em cons-
trução nesta Região (ETA do Motocross) será incorporada ao 
plano, mas deverá considerar a ampliação de sua vazão no-
minal.

3. 3º Região de Abastecimento (composta pelo setor IM): 
Em função da ausência de dados confiáveis sobre as vazões 
disponíveis no Sistema Acari, o PMSB previu o abastecimen-
to do Setor Imbariê a partir de uma captação a ser construída 
no rio Major Archer, associada a uma estação de tratamento 
de água. No entanto, sugere-se que, caso estudos hidroló-
gicos garantam a vazão prevista nas captações de Xerém e 
Mantiquira, a 3ª Região deve priorizar a utilização das 4ª e 5ª 
Linhas do Sistema Acari, conforme previsto pelo Plano Diretor 
da CEDAE.
4. 4º Região de Abastecimento (composta pelos setores 

SC, CM, EL e FM): As soluções do PMSB e da CEDAE con-
vergem para o abastecimento desta Região a partir das 4ª 
e 5ª Linhas do Sistema Acari, incorporando uma unidade de 
tratamento de água em sua concepção.

5. Recomenda-se como imprescindível que a Prefeitura 
Municipal de Duque de Caxias implemente um sistema de 
macromedição capaz de aferir o cumprimento das condições 
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técnicas, operacionais e de contrato por parte da prestadora, 
minimizando assim as ocorrências de intermitência no abas-
tecimento.

Considerando a distribuição dos custos por Região de abas-
tecimento, os seguintes valores são destacados:
1. 1º Região de Abastecimento (composta pelos setores 

AB, CT, OB e PF): R$ 26.702.409,82.
2. 2º Região de Abastecimento (composta pelos setores 

CE e PI): R$ 126.338.866,83.
3. 3º Região de Abastecimento (composta pelo setor IM): 

R$ 152.057.408,31.
4. 4º Região de Abastecimento (composta pelos setores 

SC, CM, EL e FM): R$ 89.716.446,40.
Estima-se, portanto, que a universalização do abastecimento 

de água em Duque de Caxias requererá um montante de R$ 
394.815.131,36 para atender a demanda futura.

No Apêndice deste documento, para cada um dos bairros ofi-
ciais do município de Duque de Caxias, constam informações, 
indicadores e desenhos esquemáticos que correspondem às 
Ações Estruturais relativas aos Sistemas de Abastecimento 
de Água.

Tabela: 5.13. Síntese dos custos para implantação do sistema de abastecimento de água em Duque de Caxias, 
discretizada por Setor de Abastecimento 
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ANEXO 1: Informações solicitadas e 
disponibilizadas pela CEDAE.

A informações coletadas junto a CEDAE (Diretorias Técni-
ca e Metropolitana) foram frutos de três reuniões (realizadas 
nos dias 27/06/2017, 24/10/2017 e 10/11/2017) e documentos 
enviados pela empresa em resposta às solicitações da equi-
pe técnica do PMSB. Além dos documentos que estão aqui 
anexados, outros documentos foram enviados (alguns encon-
tram-se no corpo deste documento), à saber:

1. Planta e Perfil da Adutora Nilópolis-Éden: obra de re-
forço no abastecimento de água nos municípios de Nilópolis e 
São João de Meriti.
2. Planta e Urbanização da ETA e Reservatório de Distri-

buição em Campos Elísios.
3. Relatório Executivo dos Estudos “Análise de Viabili-

dade Técnica Econômica-Financeira e Jurídica referente ao 
Contrato de PPP – RMRJ.
4. Planta Geral: Melhoria do sistema de abastecimento 

de água das localidades de Imbariê, Santa Cruz da Serra e 
Xerém.
5. Concepção do Projeto: Melhoria di sistema de abaste-

cimento de água das localidades de Imbariê, Santa Cruz da 
Serra e Xerém.
6. Planta: Reforço no abastecimento de água de Nilópolis 

(trecho Gericinó).
7. Sistema de Adução da Baixada Fluminense (atualiza-

ção em 11/04/2017).

8. Planta do Arranjo Geral da ETA: Melhoria do sistema 
de abastecimento de água das localidades de Imbariê, Santa 
Cruz da Serra e Xerém.
9. Perfil Hidráulico da ETA: Melhoria do sistema de abas-

tecimento de água das localidades de Imbariê, Santa Cruz da 
Serra e Xerém.
10. Planta Geral: Reforço no abastecimento de água de 

Nilópolis e outros.
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6. Proposição de Ações Estruturais – Esgotamento Sanitário

6.1 Introdução
As informações coletadas na fase diagnóstica nortea-

ram as diretrizes adotadas para elaboração do Prognós-
tico de Esgotamento Sanitário para Duque de Caxias. As 
principais fontes de consulta para a obtenção de dados e 
informações que constam no documento da Etapa Diag-
nóstico foram:
• as bases do IBGE e do Sistema Nacional de Infor-

mações em Saneamento (SNIS, MCidades);
• Plano Diretor de Esgotamento Sanitário da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro (CEDAE, 1994);
• Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado 

do Rio de Janeiro (SEA, 2013); 
• Estudo Regional de Saneamento da Baixada Flu-

minense (SEA, 2014);
• Sistema de Informações Municipais Georeferen-

ciadas sobre o Saneamento (SEA, 2014);
• Projetos Executivos de Esgotamento Sanitário do 

“Programa de Saneamento Ambiental dos Municípios do 
Entorno da Baía de Guanabara – PSAM (SEA, 2016);
• Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano In-

tegrado da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (Câ-
mara Metropolitana, 2017).

Em relação aos dados que constam nas bases do IBGE 
e do Sistema Nacional de Informações em Saneamen-
to (SNIS, MCidades), o presente documento resume no 
Capítulo 3 - Caracterização Socioeconômica, Territorial e 
Urbana do Município, o que já fora destacado no docu-
mento da Etapa Diagnóstico, e que ofereceu ampla visão 
sobre a situação do esgotamento sanitário no município.

Assim, de forma a subsidiar a etapa de Proposição de 
Ações Estruturais – Esgotamento Sanitário, o documen-
to  resgata as macrosoluções e estudos de concepção 
dos sistemas públicos e coletivos de esgotamento sani-
tário formulados para o município, para o que cabem os 
seguintes registros:

• Plano Diretor de Esgotamento Sanitário da Re-
gião Metropolitana do Rio de Janeiro - PDE (CEDAE, 
1994). Ainda que elaborado há mais de 20 anos são as 
diretrizes e propostas que constam no PDE que norte-
aram e que continuam norteando os estudos e projetos 
de engenharia subsequentes, bem como todos os pro-
gramas de investimentos realizados nas bacias de esgo-
tamento sanitário inseridas nos limites do município de 
Duque de Caxias.
• Estudo Regional de Saneamento da Baixada 

Fluminense - ERSBF (SEA, 2014). No âmbito do progra-
ma de investimentos denominado “Programa de Sanea-
mento Ambiental dos Municípios do Entorno da Baía de 
Guanabara”, conduzido pelo Governo de Estado do Rio 
de Janeiro e financiado pelo Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), o ERSBF teve como objetivo 
rever diretrizes e propostas do PDE e adequá-las aos 
investimentos realizados nos últimos 20 anos e, prin-
cipalmente, subsidiar a elaboração dos Planos de Sa-
neamento de Municípios da Baixada Fluminense cujos 
sistemas públicos e coletivos de esgotamento sanitário 
extrapolam os limites dos respectivos territórios munici-
pais.
• Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano 

Integrado da Região Metropolitana do Rio de Janei-
ro (Câmara Metropolitana, 2017). Este plano, em fase 
de desenvolvimento, vem sendo conduzido pela Câmara 
Metropolitana, com financiamento do Banco Mundial. O 
plano tem como objetivo elaborar um conjunto de cená-
rios, estratégias e instrumentos que orientem decisões 
governamentais nos anos futuros e sejam referências 
para o desenvolvimento da Região Metropolitana do Rio 
de Janeiro. A componente Saneamento e Meio Ambiente 
compreende um dos seis eixos do Plano Estratégico, na 
qual se inclui o esgotamento sanitário de todos os muni-
cípios da RMRJ.

6.2. Esgotos sanitários, o município 
de Duque de Caxias e a Baía da 
Guanabara

Os esgotos sanitários são a mais importante fonte de 
poluição orgânica dos rios que drenam para a Baía da 
Guanabara. O  controle efetivo dessa fonte de poluição 
só ocorrerá com a integral implantação da infraestrutura 
de saneamento básico e a correta operação dos siste-
mas de engenharia hidráulica, sanitária e urbana. 

Como vastamente discutido no Capítulo 9 Proposição 
de Ações Não Estruturais - Arcabouço Institucional da 
Prestação dos Serviços de Saneamento, a Lei Federal 
11.445/07 que estabelece as Diretrizes Nacionais para o 
Saneamento Básico e a Política Federal de Saneamen-
to Básico, define que a prestação do serviço público e 
coletivo de esgotamento sanitário urbano é por princípio 
uma atribuição municipal, e nos casos que assim exigir, 
como é o caso dos sistemas de esgotamento sanitário 
contribuintes para a Baía da Guanabara, de um conjunto 
de municípios, sob a interveniência ou não do Estado. 

A mesma lei também define atribuições ao Regula-
dor do serviço de esgotamento sanitário, que mediante 
o contrato de prestação dos serviços, deve controlar e 
assegurar o cumprimento das metas de atendimento e 
dos padrões de qualidade dos mesmos. Da mesma for-
ma, a mais rápida expansão e a melhor prestação dos 
serviços de esgotamento sanitário na bacia hidrográfica 
da Baía da Guanabara dependem de requisitos técnicos 
explicitamente estabelecidos no respectivo instrumento 
contratual, e que devem ser garantidos mediante a ple-
na gestão do ente regulador responsável. Mostra-se ne-
cessário, portanto, que o município de Duque de Caxias 
ajuste a gestão do esgotamento sanitário municipal, de 
acordo com o termos de deveres e obrigações dos dife-
rentes entes previstos na Lei Federal 11.445/07.  
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Neste contexto, além destes, também fazem parte deste 
amplo arcabouço institucional, os organismos de contro-
le ambiental e de gestão dos recursos hídricos; como re-
sultante, o conjunto destas atribuições, se efetivamente 
empreendido, certamente contribuirá para a ampliação 
mais veloz do grau de cobertura e pela melhor qualidade 
da prestação dos serviços de esgotamento sanitário no 
município de Duque de Caxias. Observa-se que estes 
devem ser objeto de licenciamento e controle ambiental, 
e tal como ocorre com as atividades poluidoras de ori-
gem industrial, devem possuir a concessão de outorga 
para diluição de efluentes nos corpos hídricos. 

Não obstante, a necessária efetividade do arcabouço 
institucional, verifica-se que para a atual realidade de 
gravíssimo déficit da prestação de serviços de esgota-
mento sanitário no município, faz-se principalmente ne-
cessária a mobilização do Titular, no sentido de assumir 
a posição que lhe cabe como responsável pelo planeja-
mento e proposição das ações estruturais que garantam 
a ampliação da infraestrutura de saneamento. 

O momento requer mudança de paradigma que garan-
ta o pleno exercício da responsabilidade de todos os en-
tes que do processo participam, cabendo aos Titulares, 
o domínio do conhecimento sobre a situação existente 
e do planejamento das ações futuras; aos Reguladores, 
o controle dos contratos de prestação de serviços; aos 
Órgãos Ambientais, o controle dos processos de licen-
ciamento ambiental; ao Comitê Gestor de Recursos Hí-
dricos, a promoção dos instrumentos de gestão; e ao 
Prestador público ou privado, o cumprimento das obri-
gações então estabelecidas em contrato.

Importante mencionar que o modelo instituído ao se-
tor de Saneamento a partir dos anos 70, por meio do 
então Plano Nacional de Saneamento - PLANASA, in-
formalmente conferiu aos prestadores públicos, além 

das atribuições hoje previstas em lei, a exclusividade de 
detenção das informações sobre a situação existente e 
a prerrogativa do planejamento das ações futuras. Ou 
seja, na prática, coube aos concessionários públicos não 
somente a função de construir, operar e manter os siste-
mas de abastecimento de água e de esgotamento sani-
tário, como também as atribuições de planejamento que 
hoje explicitamente cabem aos Titulares. 

Por outro lado, o mesmo modelo permitiu, ainda que in-
formalmente, que as empresas de saneamento, em sua 
maioria sob regime de economia mista e sob controle do 
Estado, estivessem na prática, isentas do cumprimento 
dos requisitos da legislação ambiental, uma vez que ca-
bia ao Estado tanto submeter-se ao processo de licen-
ciamento, como concomitantemente, exercer a função 
de licenciador ambiental de empreendimentos, inclusive 
o esgotamento sanitário urbano.

Embora a história do saneamento ambiental na bacia hi-
drográfica da Baía da Guanabara se inicie na 1ª metade 
do século XX, a partir das intervenções de macrodrena-
gem empreendidas pelo DNOS na Baixada Fluminense, 
somente nos anos 80 é que passou a demonstrar mais 
efetiva preocupação com a implantação da infraestrutura 
de esgotamento sanitário; inicialmente, com as interven-
ções do Programa de Esgotamento da Baixada Flumi-
nense na bacia do Rio Sarapuí, e posteriormente, com 
investimentos dos sucessivos programas de obras de 
infraestrutura urbana, financiados por fontes nacionais e 
internacionais (BIRD, BID, JICA), e para os quais foram 
atribuídos ao longo do tempo, diferentes rótulos e deno-
minações: Reconstrução Rio, Ambiente Rio, Despoluição 
da Baía da Guanabara, Baixada Viva, Nova Baixada, e 
ultimamente o Programa de Saneamento Ambiental dos 
Municípios do Entorno da BG - PSAM. 

Ainda que cada um destes programas incorporasse in-
vestimentos em obras para a ampliação dos sistemas de 
esgotamento sanitário, todos consistiram em um elenco 
de intervenções de abrangência limitada, insuficientes 
para integralização definitiva de todos os sistemas de en-
genharia então planejados para a Baía da Guanabara, e 
sempre restrito aos recursos então obtidos junto aos or-
ganismos nacionais ou internacionais responsáveis por 
financiá-los.

Reitera-se que desde 1994, o Plano Diretor de Esgota-
mento Sanitário (PDE CEDAE-1994) é o principal instru-
mento técnico sobre o planejamento do esgotamento sa-
nitário da RMRJ, e baseado no qual, mediante pequenos 
ajustes, foram sendo implementadas as intervenções 
citadas. Somente em 2014, por iniciativa do “Programa 
de Saneamento Ambiental dos Municípios do Entorno da 
Baía de Guanabara” e no sentido de assistir aos municí-
pios na formulação de seus Planos Municipais de Sane-
amento, estudos recentes de engenharia promoveram, 
ainda que de forma não integrada sob o contexto da Baía 
da Guanabara, a revisão de soluções de engenharia pre-
conizados no PDE CEDAE-1994. 

Apesar de reconhecer que os compromissos recorren-
temente assumidos no sentido da melhoria da qualidade 
ambiental da Baía de Guanabara não foram efetivamen-
te cumpridos, o poder executivo do Estado e dos Muni-
cípios no entorno da Baía de Guanabara não somente 
ainda desconhecem informações quali-quantitativas so-
bre a infraestrutura de esgotamento sanitário existente, 
como também não conhecem, de forma consolidada e 
consistente, os elementos necessários para a condução 
de um Plano definitivo de implantação da infraestrutura 
de saneamento da bacia hidrográfica. 
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Consequentemente, Estados e Municípios, enquanto 
Titulares, não possuem os indicadores que os permitam 
saber quanto custaria o mencionado Plano, segundo 
qual cronograma físico sua implantação tornar-se-ia vi-
ável técnica, econômica e financeiramente, e qual a re-
percussão que sua viabilidade teria sobre o desenvolvi-
mento socioeconômico regional, e principalmente, sobre 
a qualidade ambiental da Baía de Guanabara. 

Após a realização de vultosos investimentos para a re-
alização dos Jogos Olímpicos de 2016, que não se de-
dicaram para a integralização da infraestrutura de es-
gotamento sanitário da Região Metroplitana do Rio de 
Janeiro, e que foram ainda sucedidos pela recente insol-
vência econômica do Estado do Rio de Janeiro, parece 
muito difícil a retomada de iniciativas por parte do po-
der executivo do Estado e dos municípios no sentido da 
criação de oportunidades para a viabilização econômica 
do Plano que definitivamente demarcará no tempo, o es-
paço a ser ocupado pela infraestrutura de esgotamento 
sanitário na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, ele-
mento básico e fundamental, indispensável e inadiável 
ao desenvolvimento socioeconômico e recuperação am-
biental de toda e qualquer cidade ou metrópole urbana, 
inclusive do município de Duque de Caxias.

6.3. Sobre as diretrizes do Plano Es-
tratégico de Desenvolvimento Urbano 
Integrado da RMRJ
É consensual que o maior desenvolvimento econômico 

e social da RMRJ só será alcançado a partir de um razo-
ável nível de oferta e de eficiência na prestação de servi-
ços públicos urbanos em geral, e notadamente dos ser-
viços de coleta e ao tratamento dos esgotos sanitários.

Importante ressaltar que a recorrente discussão e de-
bate em torno dos temas relacionados aos esgotos sa-
nitários, a poluição e contaminação das águas da Baía 
da Guanabara e de outros corpos d´água de maior inte-
resse da RMRJ se deve, principalmente, em função da 
parcial inexistência de uma componente convencional da 
infraestrutura básica de toda e qualquer cidade ou região 
desenvolvida economicamente e socialmente, a qual a 
engenharia sanitária e ambiental denomina como o “Sis-
tema de Esgotamento Sanitário”. 

Esta estrutura hidráulica e urbana é universalmente 
constituída pelos coletores públicos existentes ao longo 
dos logradouros das cidades e aos quais são interligados 
os esgotos dos domicílios e demais edificações; pelas 
estações elevatórias e de bombeamento que permitem 
a reunião dos esgotos gerados por diferentes bacias de 
esgotamento sanitário e a constituição do sistema de es-
gotamento sanitário; pelo elemento central de transpor-
te dos esgotos então reunidos, no sentido da Estação 
de Tratamento de Esgotos (ETE) – denominado coletor-
-tronco ou coletor principal; pela própria ETE que serve a 
todas as bacias de esgotamento sanitário que compõem 
aquele sistema de esgotamento sanitário; e finalmen-
te, pelo corpo hídrico receptor que receberá e diluirá o 
efluente final tratado na ETE.  

O debate em torrno do presente PLAMSAB-DC, sugere 
a inversão da lógica da percepção dos problemas advin-
dos da inexistência ou ineficiência do esgotamento sani-
tário como estratégia fundamental para a melhor reflexão 
e conscientização da população e da sociedade civil. Ao 
invés da exclusiva percepção do problema com o foco na 
poluição e na contaminação e no comprometimento da 
qualidade da água dos corpos d´água, como por exem-
plo o caso da Baia da Guanabara, melhor seria se a in-
versão do olhar para a infraestrutura urbana de todas as 
bacias contribuintes, e no caso, especificamente, daque-
las inseridas no município de Duque de Caxias. 

Ao invés de se debruçar sobre as concentrações de indi-
cadores de contaminação fecal ou de oxigênio dissolvido 
que um corpo d´água A ou B apresente, mais producen-
te seria se debruçar sobre a realidade da infraestrutura 
física e das condições de operação e manutenção dos 
serviços de esgotamento sanitário locais.

Em outras palavras, todo o debate em torno da infraestu-
tura de esotamento sanitário da RMRJ não pode abster-
-se, inexoravelmente, de promover o diagnóstico de que, 
principalmente, a região é desprovida de infraestrutura 
urbana básica e que os efeitos e problemas socioeconô-
micos e ambientais advindos de sua inexistência somen-
te serão minimizados, revertidos e extintos, a partir de 
sua adequada provisão e funcionamento. Esta assertiva 
que pode parecer óbvia possui intenção de ressaltar e 
inverter a lógica coloquial de entendimento da questão, 
de impor paradigma, e em última análise, de forma cate-
górica, esclarecer o que na verdade não é óbvio: É da in-
fraestrutura convencional de esgotamento sanitário que 
principalmente a RMRJ precisa.

Neste contexto, cabe esclarecer que, também universal-
mente, são dois os tipos convencionais de sistemas de 
esgotamento sanitário – o sistema separador absoluto 
(separate sewer system) e o sistema unitário (combined 
sewer system). Do primeiro fazem parte as redes de ga-
lerias de águas pluviais (storm sewer) e de coletores de 
esgotos sanitários (sanitary sewer), enquanto do segun-
do somente faz parte uma única rede, denominada rede 
unitária e através da qual águas pluviais e esgotos sani-
tários são coletados conjuntamente (combined sewer).

A principal e maior justificativa para a distinção de apli-
cação dos dois tipos convencionais de sistemas de esgo-
tamento sanitário – separador absoluto (separate sewer 
system) ou unitário (combined sewer system), se deve 
aos regimes de chuvas que caracterizam e distinguem 
os climas temperado e tropical. 
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Enquanto o clima temperado promove, frequentemente, 
precipitações de baixa intensidade pluviométrica, o clima 
tropical é sujeito a infrequentes chuvas de muito elevada 
intensidade. Assim, de imediato, ressalta-se as principais 
questões que em geral justificam o fato de sistemas uni-
tários não serem adotados em regiões de clima tropical:
- caso o fossem, possuiriam elevadíssima capacidade 

hidráulica para coletar, transpor bacias e transportar os 
deflúvios decorrentes da combinação entre as vazões de 
chuva e de esgotos sanitários, até pelo menos os pontos 
estratégicos de extravasamento (combined sewer over-
flow);
- em contrapartida, as galerias de águas pluviais do sis-

tema separador absoluto ao drenarem os deflúvios de-
correntes de suas próprias bacias contribuintes, indepen-
dentemente uma das outras, apresentam, relativamente, 
capacidades hidráulicas muito inferiores, perfazendo um 
sistema de lançamento difuso, mais simples e imediato 
das águas pluviais, muito menos robusto e complexo do 
que consistiria um sistema unitário se aplicado para uma 
região de clima tropical;
- outro fato reside no fenômeno de que a maior velo-

cidade de escoamento hidráulico inibe a deposição de 
matéria sólida volátil, biodegradável, sujeita a decompo-
sição anaeróbia e a geração de gases mau cheirosos 
(preponderantemente sulfeto de hidrogênio ou gás sulfí-
drico – H2S). Considerando que a dimensão da estrutura 
hidráulica a ser requerida por um eventual sistema unitá-
rio para a drenagem de eventos de elevada intensidade 
pluviométrica, estaria submetida nos períodos de tempo 
seco, somente ao aporte da vazão de esgotos sanitários, 
entende-se que as velocidades de escoamento resultan-
tes seriam aquém daquela necessária ao impedimento 
da deposição da matéria sólida volátil e biodegradável e, 
consequentemente, à geração de odores ruins;
- por fim, sendo infrequentes os eventos de elevada in-

tensidade pluviométrica, é irracional supor adequado o 
emprego de solução de enorme capacidade hidráulica 
para escoamento das infrequentes grandes vazões de 
águas pluviais e para uso frequente das pequenas va-
zões de esgotos sanitários.

Curiosamente, por outro lado, não há razão principal-
mente técnica para a difusão e o maior emprego de sis-
temas unitários em regiões de clima temperado. Na ver-
dade a solução de drenagem combinada das águas de 
chuva e excretas surge como óbvia e racional estratégia 
3.000 A.C , sendo historicamente mantida, e vigorosa-
mente marcada pela famosa “Cloaca de Roma”, e poste-
riormente, pela implantação, a partir do século XIX, dos 
sistema de esgotamento sanitário das principais cidades 
da Europa, e posteriormente, dos Estados Unidos da 
América.

Observa-se que nesta mesma época é que evoluem as 
pesquisas e os estudos hidráulicos e hidrológicos, que 
anos mais tarde viriam tecnicamente sustentar a propos-
ta de separar águas pluviais e esgotos sanitário, e por 
conseguinte, a concepção do então sistema separador 
absoluto.

Como se insuficientes fossem as justificativas para o 
emprego do sistema separador absoluto em regiões de 
clima tropical, no sentido de contrariar, de forma contun-
dente, a simplória alegação de que cidades do hemis-
fério norte e do mundo mais desenvolvido empregam o 
sistema unitário, e que por essa razão o hemisfério sul 
e menos desenvolvido deveria também fazê-lo, cabem 
ainda os seguintes esclarecimentos:
- por concepção, sistemas unitários apresentam capaci-

dade hidráulica para o escoamento da vazão resultante 
da “chuva de projeto” somente no espaço físico urbano 
sujeito aos efeitos de inundações e enchentes;
- isto significa que, por concepção, a partir de pontos 

estrategicamente localizados, o sistema unitário obriga-
toriamente conta com estruturas hidráulicas (CSO - com-
bined sewer overflow) para o extravasamento de vazões 
superiores à capacidade que o próprio sistema passará 
a apresentar a partir daqueles pontos, para jusante e na 
direção da estação de tratamento de esgotos. Em outras 

palavras, a capacidade hidráulica do sistema unitário sa-
tisfaz a “chuva de projeto” somente até um determinado 
ponto, a partir do qual ela é reduzida – em geral, para 
valores que correspondem de 2 a 4 vezes a vazão de 
esgotos sanitários.
- o extravasamento de esgotos sanitários através dos 

“CSO - combined sewer overflow” acarreta em impor-
tantes eventos de poluição, inadmissíveis para o está-
gio de desenvolvimento de cidades do hemisfério norte 
e do mundo mais desenvolvido, o que veio implicar em 
severas restrições por parte da legislação ambiental, ba-
seadas em limitações quanto a magnitude, frequência e 
duração dos deflúvios, e na imposição de complexas me-
didas de controle de poluição, por meio da implantação 
de reservatórios de detenção e sistemas de tratamento, e 
por conseguinte, de vultosos programas de investimento.
- visando a otimização técnica e econômica de soluções 

de engenharia que atendam as severas restrições am-
bientais aos extravasamentos através de “CSO - com-
bined sewer overflow”, passa a ser tendência atual o 
emprego do sistema separador absoluto em regiões de 
clima temperado. 

Por fim, apesar dos motivos expostos, mas simplesmen-
te baseado no princípio obrigatório do cotejamento eco-
nômico entre soluções de engenharia, é mister afirmar o 
sistema separador absoluto como o mais adequado para 
a realidade de regiões de clima tropical.

Ainda assim, importante destacar que seria incorreto 
afirmar que apesar da inexistencia do sistema separador 
absoluto, os municípios da RMRJ dispõem do sistema 
unitário de coleta. Correto seria afirmar que dispõem de 
galerias de águas pluviais ou de sistema de drenagem 
pluvial que servem, na inexistencia da rede coletora de 
esgotos do sistema separador absoluto, para a coleta e 
o afastamento dos mesmos. 
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Neste sentido, a inexistência da rede coletora de esgo-
tos do sistema separador absoluto, e que então leva ao 
uso das galerias de águas pluviais para a coleta e o afas-
tamento dos esgotos, ainda que amparado pela legisla-
ção ambiental e urbana, não se constitui, em um sistema 
unitário ou combinado, como convencionalmente prati-
cado pela engenharia sanitária. O dimensionamento hi-
dráulico-sanitário do sistema unitário convencional obe-
dece critérios e parâmetros próprios, da mesma forma 
que também obedece o dimensionamento hidráulico das 
galerias de águas pluviais do sistema separador absolu-
to. Portanto, trata-se de estruturas hidráulicas urbanas 
distintas e assim devem ser compreendidas.

O uso do sistema de drenagem pluvial para a coleta e o 
afastamento dos esgotos, e que coloquialmente é deno-
minado sistema misto, apesar de amplamente difundido 
e oficialmente regulamentado pela legislação do Estado 
do Rio de Janeiro (DZ-215, INEA ) e de vários dos seus 
municípios, além de controverso, não pode e não deve 
ser compreendido como um sistema unitário, pois efeti-
vamente não o é, consistindo simplesmente no aprovei-
tamento da rede existente de galerias de águas pluviais 
e cujo dimensionamento e funcionamento não atende 
premissas técnicas para o adequado escoamento de es-
gotos sanitários. 

Neste sentido, causará impacto nos conceitos funda-
mentais da engenharia sanitária, a imediata, súbita e in-
tempestiva proposição de solução para o esgotamento 
sanitário da RMRJ baseada na estratégia de uso da es-
trutura hidráulica que aqui no Brasil é dada o nome de 
“Captação em Tempo Seco”.

Independentemente da aplicabilidade que esta estrutura 
hidráulica efetivamente apresente, e que ainda será ob-
jeto de análise, entende-se que o que deva principalmen-
te ser motivo de reflexão deste Diagnóstico, e de forma 

ampla, diversa, afirmativa, inexorável e contundente, se-
jam as razões pelas quais somos desprovidos da compo-
nente urbana Esgotamento Sanitário, e quando providos, 
quais razões impedem a sua maior eficiência. De fato 
a queremos? Há outras prioridades para a sociedade e 
seus administradores? Quais os gargalos? Engenharia, 
tecnologia, recursos humanos, gestão pública, opção e 
decisão política, recursos econômicos e financeiros, im-
punidade legal?

A ênfase empreendida para o emprego da estrutura hi-
dráulica “Captação em Tempo Seco” supõe que a sua 
aplicação levaria ao surgimento de um novo e inovador 
modelo de sistema de esgotamento sanitário, no âma-
go da RMRJ, o que o presente Diagnóstico compreende 
não ser a absoluta verdade e que, portanto, entende ser 
necessário abordá-la com o cuidado devido, sem ênfase, 
dando a ela o espaço devido e que efetivamente merece. 
Na verdade, a solução de emprego de captações em 

tempo seco existe na RMRJ desde a implantação do 
interceptor oceânico da Zona Sul da cidade do Rio de 
Janeiro, como estrutura que objetiva a contenção dos 
esgotos indevidamente presentes no sistema de drena-
gem pluvial (ligações clandestinas, extravasores da rede 
e elevatórias de esgotos, instalações prediais cruzadas, 
e  contribuições de esgotos de loteamentos irregulares e 
favelas) e a transferência dos mesmos para o sistema de 
esgotamento sanitário. 

Para esta realidade específica, de deficiência inerente 
do próprio sistema separador absoluto, é que se destaca 
o emprego de captações em tempo seco nos sistemas 
de micro e meso drenagem e que visam, durante os pe-
ríodos de estiagem de chuva, a captação das águas que 
nele se encontram, as quais de fato consistem em águas 
de infiltração de base associadas a esgotos sanitários. 
A estas intervenções dá-se o nome de “captações em 
tempo seco”, e neste caso, sua funcionalidade é de ca-
ráter complementar ao sistema de esgotamento sanitário 
e visa auxiliar o controle da poluição por esgotos sanitá-
rios.

Por outro lado, é sabido que mediante o enorme défi-
cit que o país apresenta em relação ao atendimento por 
sistemas públicos e coletivos de esgotamento sanitário 
(portanto, separador absoluto), seja usual que em áreas 
urbanas não dotadas de rede coletora de esgotos sejam 
utilizadas as galerias de águas pluviais.

Ainda que rigorosamente em desacordo com os crité-
rios técnicos que regem a engenharia do esgotamento 
sanitário, o uso das galerias pluviais apesar de permitir 
o afastamento dos esgotos dos domicílios, promove o 
lançamento difuso dos mesmos nos corpos d’água su-
perficiais que compõem os sistemas de meso e macro-
drenagem urbana e, portanto, a poluição das águas. 

No contexto da proteção da qualidade da água de cor-
pos d´água de interesse e sujeitos ao aporte de esgotos 
sanitários de áreas urbanas desprovidas de infraestrutu-
ra e veiculados integralmente por galerias de águas plu-
viais é que as mesmas podem também ser beneficiadas 
com o emprego de estrutura similar de captação em tem-
po seco. 

Considerando as razões expostas para a aplicabilidade 
do sistema separador absoluto na RMRJ, bem como as 
preocupações quanto a transferência de águas pluviais 
ao sistema de esgotamento sanitário, é que esta estraté-
gia, quando proposta e aplicada, não se apresente como 
o objetivo final das ações para a infraestrura sanitária, 
mas sim compreendida como um primeiro passo, de ca-
ráter temporário, como meio para o alcance do objetivo 
final e que sempre será a implantação do sistema sepa-
rador absoluto.

Cuidados sempre deverão existir no sentido da pre-
caução quanto aos efeitos de abrasão e acumulação 
de sedimentos carreados pelas águas pluviais; quan-
to a magnitude, duração e frequência dos eventos de 
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extravasamento e consequente poluição e contaminação 
das águas; bem como em relação a forma de implanta-
ção das estruturas hidráulicas de maneira que sirvam ao 
futuro sistema separador absoluto. 

Para tanto, e de acordo com cada caso, entende-se que 
a solução deva ser otimizada de forma que, em um pri-
meiro momento, os elementos e estruturas de conten-
ção, transferência, transporte e tratamento sirvam às va-
zões de tempo seco, e que em um segundo e definitivo 
momento sirvam ao sistema separador absoluto. 

No caso, poder-se-ia entender que o sistema de esgota-
mento sanitário estaria sendo construído gradualmente e 
em etapas, que em um primeiro momento contaria com 
os seus definitivos elementos e estruturas de transpor-
te e tratamento, para posteriormente contar com a rede 
coleta de esgotos convencional do sistema separador 
absoluto. Importante destacar que a construção de inter-
ceptores de esgotos no interior de calhas de cursos d´á-
gua não satisfaz ao entendimento de que aquela seja a 
estrutura definitiva de transporte dos esgotos, o que viola 
o entendimento e a razoabilidade da estratégia de con-
trole da poluição por esgotos sanitários servir também 
como etapa inicial de implantação do sistema definitivo 
de esgotamento sanitário.

Por outro lado e contrariamente ao exposto, entende-
-se que em áreas urbanas desprovidas de sistemas de 
esgotamento sanitário, não seja tecnicamente coerente 
o emprego de soluções e a realização de investimentos 
em estruturas físicas que não configurem, desde um pri-
meiro momento, a implantação, ainda que parcial, do fu-
turo sistema de esgotamento sanitário do tipo separador 
absoluto.

Entende-se também que áreas urbanas cujos sistemas 
de esgotamento sanitário não estejam integralmente im-

plantados (o que também inclui a execução das ligações 
domiciliares à rede coletora de esgotos, a reversão dos 
extravasores de esgotos eventualmente existentes, e a 
interceptação de esgotos de ocupações irregulares) de-
vam ser primeiramente beneficiadas com investimentos 
que levem à integralização do sistema; neste caso, não 
faz sentido realizar investimentos para captar vazões em 
tempo seco em detrimento de investimentos para a co-
nexão de domícílios ao sistema de coleta e para a pró-
pria interligação entre coletores existentes. 

Por isso, importante será a contribuição do Plano Me-
tropolitano no sentido do maior detalhamento das diretri-
zes para a implantação da estrutura hidráulica Captação 
em Tempo Seco no âmbito da RMRJ, e por conseguinte, 
no município de Duque de Caxias. De forma a contribuir 
para a construção do melhor conceito quanto ao empre-
go desta solução, o presente Plano Municipal de Sanea-
mento Básico, entende que:
• Na RMRJ não há sistema separador funcionando

de forma combinada; há presença indevida de esgotos 
na GAP, e cuja transferência para o sistema de esgota-
mento sanitário deve ser efetuada por meio de captações 
em tempo seco.
• Na RMRJ não há sistema unitário; há GAP veicu-

lando esgotos e se interceptadas por meio de captações 
em tempo seco e transportadas para uma ETE evitariam 
a poluição.
• Na RMRJ há áreas ainda desprovidas de infraes-

trutura de pavimentação e drenagem pluvial e que deve-
rão ser somente beneficiadas por meio da implantação 
do sistema separador absoluto de forma integral: pavi-
mentação, drenagem pluvial e esgotamento sanitário.

6.4. Concepção dos sistemas pú-
blicos e coletivos de esgotamento 
sanitário da RMRJ e o município de 
Duque de Caxias
De forma a subsidiar e orientar as Ações Estruturais de 

Esgotamento Sanitário que visarão a adequação da in-
fraestrutura municipal, o Diagnóstico resgatou das fontes 
de consulta já mencionadas, as diretrizes atualmente vi-
gentes no sentido da macrosolução e da concepção dos 
sistemas públicos e coletivos de esgotamento sanitário 
da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, e principal-
mente aquelas que possibilitarão o atendimento ao mu-
nicípio de Duque de Caxias.

Em função das diretrizes contidas na Lei Federal nº. 
9433/97 e na Lei Estadual nº. 3239/99 (Leis das Águas) 
que fixam as Políticas Nacional e Estadual de Recursos 
Hídricos (PNRH e PERH) respectivamente, as bacias de 
esgotamento sanitário como unidades elementares de 
planejamento têm como ponto de partida as bacias hi-
drográficas contidas nos limites dos municípios e guar-
dam uma correlação direta com o conceito de bacias de 
drenagem, como, aliás, encontra-se preconizado no pró-
prio Plano Diretor de Esgotamento Sanitário da Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro (CEDAE, 1994).

Como ilustram as Figura 6.1 e 6.2, o  município de Du-
que de Caxias insere-se integralmente na Bacia Oeste 
da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara. Ocupan-
do 9,7 % de toda a região hidrográfica, tem sua área ter-
ritorial distribuída dentre as bacias hidrográficas dos rios 
Pavuna-Meriti (11%), Iguaçu (42%), e Estrela, Inhomirim, 
Saracuruna (49%).
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Figura 6.1. Região Hidrográfica V, Região Metropolitana do Rio de Janeiro e o Município de Duque de Caxias 
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Figura 6.2. Definição das Bacias Hidrográficas de Pavuna-Meriti, Iguaçu e Estrela e principais cursos de água

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO FINAL - DEZEMBRO, 2017

132

Neste contexto é que se sobrepõem a macrosolução e a 
concepção dos sistemas públicos e coletivos de esgotamento 
sanitário do município de Duque de Caxias, e que no contexto 
da RMRJ, de acordo com os documentos de referência men-
cionados, obedeceria ao seguinte:
• Sistema Pavuna (parte)
• Sistema Sarapuí (parte)
• Sistema Gramacho
• Sistema Pilar
• Sistema Saraacuruna

Enquanto as bacias de esgotamento sanitário constituem-se 
em unidades elementares do planejamento e guardam uma 
correlação direta com o conceito de bacias de drenagem, os 
sistemas de esgotamento sanitário têm como principal refe-
rência a Estação de Tratamento de Esgotos (ETE). 

Neste sentido, todos os esgotos gerados no município de 
Duque de Caxias escoam gravitariamente por suas respecti-
vas bacias de esgotamento sanitário, sempre convergindo no 
sentido da menor cota altimétrica disponível. Por meio de es-
tações elevatórias, em geral localizadas junto aos pontos de 
convergência de cada uma das bacias, são transpostos para 
um coletor tronco-principal, e a partir deste, também gravita-
riamente, são encaminhados para a ETE daquele respectivo 
sistema de esgotamento sanitário. 

Assim é que de acordo com a macrosolução e a concepção 
dos sistemas públicos e coletivos de esgotamento sanitário 
da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, os esgotos gera-
dos no município de Duque de Caxias deveriam ser tratados 
em cinco diferentes ETEs, de acordo com os mesmos cinco 
sistemas de esgotamento sanitário mencionados. Observa-se 

que as ETEs que servem aos sistemas Pavuna e Sarapuí, 
respectivamente ETEs Pavuna e Sarapuí, localizam-se fora 
dos limites do município de Duque de Caxias, especificamen-
te nos municípios do Rio de Janeiro e Belford Roxo. 

A Tabela 6.1 relaciona os bairros do município de Duque de 
Caxias aos respectivos sistemas de esgotamento sanitário 
originalmente previstos, observando-se que em função de 
sua extensão e relevo, um bairro pode ser contemplado por 
um ou mais bacias e sistemas de esgotamento sanitário. A 
mesma tabela indica as respectivas populações de cada uma 
das bacias de esgotamento sanitário pertencentes a cada um 
dos sistemas de esgotamento sanitário (IBGE, 2010). 

Enquanto a Figura 6.4 somente ilustra os limites dos cin-
co sistemas de esgotamento sanitário então previstos para 
o atendimento ao município de Duque de Caxias, a Figura 
6.5 sobrepõe a estes os limites das bacias de esgotamento 
sanitário e dos bairros do município. Observa-se que a defi-
nição das bacias de esgotamento sanitário e de seus respec-
tivos limites que serviram como referência de partida para o 
presente estudo, tem origem nas informações que constam 
no Estudo Regional de Saneamento da Baixada Fluminense 
(SEA, 2014), complementadas por desenhos de engenharia 
relativos aos Projetos Executivos de Esgotamento Sanitário 
do “Programa de Saneamento Ambiental dos Municípios do 
Entorno da Baía de Guanabara - PSAM”.
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Tabela: 6.1. Sistemas e bacias de esgotamento sanitário, respectivas populações (IBGE, 2010) e correspondencias aos bairros do município de Duque de Caxias 
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Figura 6.3. Sistemas de esgotamento sanitário previstos para o atendimento ao município de Duque de Caxias 
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6.4. Infraestrutura existente nos siste-
mas propostos para o município de 
Duque de Caxias

6.4.1 - Rede Coletora de Esgotos

O Sistema de Informações Municipais Georeferenciadas sobre o Saneamento 
(SEA, 2014) congrega informações  sobre a infraestrutura de esgotamento sanitá-
rio existente no município de Duque de Caxias, de acordo com o que estabelecem 
as diretrizes para a macrosolução e a concepção dos sistemas públicos e coletivos 
de esgotamento sanitário da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Com base nestas informações, a Figura 6.6 ilustra as áreas do município já aten-
didas por rede coletora de esgotos do tipo separador absoluto, que se encontram 
ou não em carga e em operação, áreas do município nas quais atualmente ocorre-
riam obras de implantação de rede coletora de esgotos do tipo separador absoluto, 
bem como as outras áreas do município ainda desprovidas por rede coletora de 
esgotos do tipo separador absoluto. 

Como resumo, a Tabela 6.1 indica para cada uma das bacias e sistemas de 
esgotamento sanitário qual seja a extensão de rede coletora de esgotos do tipo 
separador absoluto existente, em carga ou não, em implantação e ainda por im-
plantar. Com base nos setores censitários do IBGE (2010), a Tabela 6.1 também 
indica para cada uma das bacias e sistemas de esgotamento sanitário qual seja 
o atual grau de atendimento da população por rede coletora de esgotos do tipo 
separador absoluto. 

6.4.2 - Estações elevatórias e coletores-tron-
co
Complementarmente, e também com base nas mesmas informações, a Figura 

6.6 ilustra para cada uma das bacias de esgotamento sanitário, suas respectivas 
estações elevatórias, coletores troncos e ETEs, destacando as unidades já exis-
tentes e ainda não existentes no contexto da macrosolução e da concepção dos 
sistemas de esgotamento sanitário, tendo sido os prazos de implantação destas 
últimas (curto, médio e longo prazo) propostos pelo Estudo Regional de Sanea-
mento da Baixada Fluminense (SEA, 2014).

6.4.3 - Estações de Tratamento de Esgotos
Como anteriormente mencionado, os esgotos gerados no município de Duque de 

Caxias deveriam ser tratados em cinco diferentes ETEs, de acordo com os mes-
mos cinco sistemas de esgotamento sanitário concebidos. Novamente se observa 
que as ETEs que servem aos sistemas Pavuna e Sarapuí, respectivamente ETEs 
Pavuna e Sarapuí, localizam-se fora dos limites do município de Duque de Caxias, 
especificamente nos municípios do Rio de Janeiro e Belford Roxo. 

6.4.3.1 - ETE Gramacho

A ETE Gramacho é a única das três ETEs existentes para o atendimento ao 
município de Duque de Caxias e que se encontra localizada no próprio município. 
Seu processo de tratamento é baseado em um conjunto de lagoas de estabiliza-
ção – lagoa anaeróbia seguida de lagoa facultativa e de maturação. A unidade 
foi concebida para o atendimento às bacias de esgotamento sanitário do bairro 
Jardim Gramacho e pequena parte do bairro São Bento, sendo inaugurada no iní-
cio dos anos 90, como parte da componente Esgotamento Sanitário do Programa 
Reconstrução Rio, e financiada com recursos oriundos do Banco Mundial. 

Localizada em área próxima a foz do rio Sarapuí, a ETE Gramacho é desde a 
sua construção sujeita a problemas de natureza geotécnica, principalmente de-
vidos à contínua influência do lençol freático e amplitude do nível do mar,  bem 
como aspectos relacionados a própria geomorfologia e pedologia do seu local de 
implantação.

Como proposição do Estudo Regional de Saneamento da Baixada Fluminense 
(SEA, 2014), a ETE Gramacho seria desativada e no âmbito da revisão da macro-
solução e da concepção dos sistemas de esgotamento sanitário que atendem ao 
município de Duque de Caxias, os esgotos gerados no bairro Jardim Gramacho e 
pequena parte do bairro São Bento deveriam então ser recalcados para o sistema 
de esgotamento sanitário Sarapuí. A Figura 6.7 ilustra a imagem aérea da ETE 
Gramacho.

6.4.3.2 - ETE Pavuna
A ETE Pavuna localiza-se no município do Rio de Janeiro, próxima a Linha Ver-

melha e ao limite do município de Duque de Caxias. A fase líquida da ETE é consti-
tuída por tratamento primário quimicamente assistido (CEPT) seguido por proces-
so de lodos ativados convencional. A unidade foi concebida para o atendimento 
às bacias de esgotamento sanitário que abarcam bairros da zona norte da cidade 
do Rio de Janeiro, dos municípios de Nilópolis e São João de Meriti e, especifica-
mente, bairros que compreendem o 1º. Distrito do município de Duque de Caxias.

De acordo com macrosolução e da concepção dos sistemas de esgotamento 
sanitário da RMRJ, a ETE Pavuna encontra-se planejada para o tratamento de 3,0 
m³/s, sendo que atualmente apresenta capacidade nominal de 1,5 m³/s.

Inaugurada no fim dos anos 90, como parte da componente Esgotamento Sa-
nitário do Programa de Despoluição da Baía da Guanabara, foi financiada com 
recursos oriundos do Japan International Cooperation Agency (JICA) e do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID). A Figura 6.4 ilustra a imagem aérea da 
ETE Pavuna.

Complementarmente, em consulta à CEDAE e ao PSAM, foi possível confirmar 
as áreas urbanas do Sistema Pavuna já providas por redes coletoras de esgotos, 
bem como aquelas para as quais já haviam projetos básicos de engenharia. A 
identificação da distribuição espacial destas estruturas contribui de maneira preci-
sa para a percepção de quais áreas poderão, em curto prazo, ser objeto de inter-

venção, bem como das áreas para as quais se planeja a contratação de projetos 
de engenharia. Neste sentido, a Figura 6.8 detalha a situação do sistema coletor 
de esgotos do sistema Pavuna.

6.4.3.3 - ETE Sarapuí
A ETE Sarapuí localiza-se no município do Belford Roxo, as margens do rio Sara-

puí. Da mesma forma que a ETE Pavuna, a fase líquida da ETE Sarapuí é consti-
tuída por tratamento primário quimicamente assistido (CEPT) seguido por proces-
so de lodos ativados convencional. A unidade foi concebida para o atendimento às 
bacias de esgotamento sanitário que abarcam bairros dos municípios de Nilópolis, 
Mesquita, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Belford Roxo e, especificamente, bair-
ros que compreendem os 1º. e 2º. Distritos do município de Duque de Caxias.

De acordo com a macrosolução e a concepção dos sistemas de esgotamento sa-
nitário da RMRJ, a ETE Sarapuí também encontra-se planejada para o tratamento 
de 3,0 m³/s, sendo que atualmente apresenta a mesma capacidade nominal de 
de 1,5 m³/s.

Também inaugurada no fim dos anos 90, como parte da componente Esgotamen-
to Sanitário do Programa de Despoluição da Baía da Guanabara, da mesma forma 
foi financiada, contando com recursos oriundos do Japan International Coopera-
tion Agency (JICA) e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A Figura 
6.4 ilustra a imagem aérea da ETE Pavuna.

6.4.3.4 – Sistema Figueira
Em reunião realizada junto à Secretaria de Obras foi constatada a implantação 

de um novo sistema de esgotamento sanitário no município, e cuja referência é a 
ETE Figueira. Localizado em área territorial cujo planejamento prévio do esgota-
mento sanitário da RMRJ previa atendimento pelo Sistema Pilar, o novo sistema 
Figueira é constituído por rede coletora de esgotos que serve a 11 km de logradou-
ros e três estações elevatórias.

Entretanto, apesar da rede coletora encontrar-se em carga e em operação, os es-
gotos têm como destino final as galerias de águas pluviais, e como consequência, 
tem-se o lançamento in natura em córregos e riachos locais. As estações elevató-
rias e a ETE Figueira, apesar de implantadas, encontram-se desprovidas de seus 
equipamentos principais, e consequentemente, fora de operação. A ETE Figueira 
com capacidade de até 35L/s, é constituída pela combinação de um Reator UASB 
e o Processo de Lodos Ativados por Batelada.

6.3.5 - Estações compactas de tratamento e 
unidades individualizadas
Além das ETEs Gramacho, Pavuna e Sarapuí, previstas de acordo com as di-

retrizes da macrosolução e da concepção dos sistemas de esgotamento sanitá-
rio da RMRJ, estações compactas de tratamento e unidades individualizadas de 
tratamento (on site, in situ, estáticas), principalmente baseadas na combinação 
entre tanques sépticos e filtros anaeróbios, podem ser encontradas nos limites do  
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município de Duque de Caxias. Todas estas servem principalmente ao processo 
de licenciamento urbano/ambiental de empreendimentos habitacionais e comer-
ciais localizados em áreas urbanas desprovidas de sistema público e coletivo de 
esgotamento sanitário, incluindo empreendimentos habitacionais de interesse po-
pular, como eram aqueles de iniciativa do projeto PAR da Caixa Econômica Fede-
ral e como são os conduzidos pelo projeto Minha Casa Minha Vida. 

Infelizmente, e contrariamente ao que a legislação procura garantir, a estraté-
gia de desenvolvimento urbano baseada na difusão de unidades individualizadas 
de tratamento, e na completa descentralização dos sistemas urbanos de esgota-
mento sanitário, não apresenta resultados satisfatórios. Inventário realizado em 
empreendimentos habitacionais da CAIXA (Volschan Jr. e Jordão, 2011) e que 
inclusive contemplou empreendimentos habitacionais localizados em Duque de 
Caxias - Condomínio Residencial Arcampo, Residencial América Futebol Clube, 
Residencial Araucárias, Residencial Automóvel Clube, Residencial Bosque de 
Santa Cruz, Residencial Calombé, Residencial Capim Melado, Residencial Du-
que de Caxias, Residencial Estádio, Residencial Figueira, e Residencial Lamartine 
Babo, aponta para a péssima eficiência e sustentabilidade do modelo de completa 
descentralização do tratamento, como solução para o controle da poluição por es-
gotos sanitários em áreas urbanas não providas por sistemas públicos e coletivos. 
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Tabela: 6.2. Extensão de rede coletora de esgotos do tipo separador absoluto existente em cada uma das bacias e sistemas de esgotamento sanitário  
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Tabela: 6.2 - continuação 
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Figura 6.10. ETE Sarapuí (Fonte- CEDAE) 

Figura 6.9. ETE Pavuna (Fonte - CEDAE) 
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6.5. Revisão da concepção dos siste-
mas públicos e coletivos da RMRJ 
que atendem ao município de Duque 
de Caxias
A análise criteriosa da planialtimetria do território municipal, a compreensão mais 

detalhada sobre a concepção dos sistemas públicos e coletivos da RMRJ, incluin-
do a interferência da estrutura do Arco Metropolitano, e a atualização sobre a rea-
lidade do esgotamento sanitário existente no município de Duque de Caxias, levou 
a proposição de alterações no planejamento que convencionalmente constava nos 
documentos de referência já mencionados, especificamente o seguinte:

• (i) O Sistema Saracuruna envolveria, na verdade, três sistemas conven-
cionais de esgotamento sanitário, cada qual possuindo a sua própria ETE, a saber: 
Sistema Saracuruna e as bacias de esgotamento sanitário Saracuruna I e II; Siste-
ma Imbariê e as bacias de esgotamento sanitário Imbariê I e II; e o Sistema Farias 
e as bacias de esgotamento sanitário Farias I e II.

• (ii) O novo sistema Figueira passando a se constituir no mais novo siste-
ma de esgotamento sanitário do município e da RMRJ, e cuja referência é a ETE 
Figueira.

• (iii) Apesar de não se tratar de solução definitiva, que careceria de estu-
dos hidráulico-sanitários obrigatoriamente consistentes, mas que extrapolariam ao 
conteúdo do presente PLAMSAB-DC, acatou-se a proposição do Estudo Regio-
nal de Saneamento da Baixada Fluminense (SEA, 2014) sobre a desativação da 
ETE Gramacho, e consequentemente, o recalque dos esgotos gerados no bairro 
Jardim Gramacho e em pequena parte do bairro São Bento para o sistema de 
esgotamento sanitário Sarapuí.

Os desenhos esquemáticos das Figuras 6.11 a 6.14 ilustram a revisão do arranjo 
e da configuração dos sistemas de esgotamento sanitário que atendem ao mu-
nicípio de Duque de Caxias. Dentre as alterações anteriormente mencionadas, 
os desenhos esquemáticos atualizam, de forma definitiva, o caso das bacias de 
Jardim Gramacho e em pequena parte do bairro São Bento, e parcialmente, os 
casos do Sistemas Saracuruna e Figueira. Os desenhos esquemáticos incluem a 
indicação da situação da rede coletora de esgotos em cada bacia de esgotamento

De acordo com o novo planejamento proposto, a Figura 6.15 seguinte indica os 
principais elementos existentes e planejados como componentes dos sistemas de 
esgotamento sanitário do município de Duque de Caxias..A Figura 6.16 seguinte 
atualiza a distribuição das bacias de esgotamento sanitário do município de Du-
que de Caxias de acordo com o novo planejamento dos sistemas de esgotamento 
sanitário da RMRJ, bem como espacializa a situação da rede coletora de acordo 
com a classificação: (i) existente e em carga, (ii) existente mas fora de carga, (iii) 
em construção, e (iv) inexistente. 

Figura 6.11. Arranjo e configuração do sistema de esgotamento sanitário Pavuna 

Figura 6.12.Arranjo e configuração do sistema de esgotamento sanitário Sarapuí 
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Figura 6.14.Arranjo e configuração do sistema de esgotamento sanitário Saracuruna 

Figura 6.13.Arranjo e configuração do sistema de esgotamento sanitário Pilar 
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A Figura 6.16 seguinte atualiza a distribuição das bacias de esgotamento sani-

tário do município de Duque de Caxias de acordo com o novo planejamento dos 

sistemas de esgotamento sanitário da RMRJ, bem como espacializa a situação da 

rede coletora de acordo com a classificação: (i) existente e em carga, (ii) existente 

mas fora de carga, (iii) em construção, e (iv) inexistente

Como indica a Tabela 6.2 e ilustra a Figura 6.17, e mediante a atualização dos 

sistemas de esgotamento

Como indica a Tabela 6.3 e também mediante a atualização dos sistemas de 

esgotamento sanitário, pode-se indicar o contingente populacional atendido em 

2010 e a ser atendido no horizonte de 20 anos do projeto, em 2037, em cada bacia 

de esgotamento sanitário, pela respectiva extensão de rede coletora de esgotos, 

e de acordo com a classificação: (i) existente e em carga e (ii) inexistente e por 

implantar.

Para a determinação das vazões médias e máximas das respectivas bacias e 

sistemas de esgotamento sanitário no ano 2037, foram considerados os seguintes 

parâmetros. A Tabela 6.4 indica os resultados obtidos.

• consumo percapita de água efetivo 250 L/hab.dia; 

• coeficiente de retorno iguala 0,80; 

• coeficiente do dia de maior consumo (k1) igual a 1,25; 

• coeficiente da hora de maior consumo (k2) igual a 1,50; e 

• taxa de infiltração de 0,40 L/s. km..

A estimativa de custos a seguir apresentada na Tabela 6.5 indica os investimen-

tos necessários para a integralização da implantação das bacias e sistemas de 

esgotamento sanitário de Duque de Caxias. Os custos estimados tem como refe-

rência a Nota Técnica da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/Ministério 

das Cidades nº 492/2010 (RESUMO 01/2011), que define indicadores de custos 

para análise técnica de engenharia de infraestrutura de saneamento nas modali-

dades ‘Abastecimento de Água’ e ‘Esgotamento Sanitário’.

Tabela: 6.3. Relação entre os sistemas de esgotamento sanitário e os bairros do 
do município de Duque de Caxias 
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No Apêndice deste documento, para cada um dos bairros 
oficiais do município de Duque de Caxias, constam informa-
ções, indicadores e desenhos esquemáticos que correspon-
dem às Ações Estruturais relativas aos Sistemas de Esgota-
mento Sanitário

Tabela: 6.4. Contingente populacional e respectiva extensão 
de rede coletora de esgotos 

Tabela: 6.5. Vazões médias e máximas e sistemas de esgotamento 
sanitário no ano 2037

Tabela: 6.6. Estimativa de custos para a integralização da implantação 
dos sistemas de esgotamento sanitário de Duque de Caxias 
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7. Proposição de Ações Estruturais: Drenagem Pluvial

7.1. Introdução 
A Lei do Saneamento (Nº 11.445 de 5 de janeiro de 2007), 

em seu Art.3º, define a Drenagem e Manejo das Águas Plu-
viais Urbanas como o conjunto de atividades, infraestruturas 
e instalações operacionais de drenagem urbana de águas 
pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amorteci-
mento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das 
águas pluviais drenadas nas áreas urbanas (BRASIL, 2007)
.
Os sistemas de drenagem de águas pluviais possuem parti-

cularidades que o diferenciam dos demais serviços de sane-
amento. No caso de ocorrência de chuvas, independente de 
existir ou não sistema de drenagem adequado, haverá forma-
ção e escoamento de água superficial. A solicitação do siste-
ma é não permanente, isto é, sua utilização só se dá durante 
e após a ocorrência dos eventos de precipitação. Entretanto, 
sua manutenção deverá ser sempre permanente, para que 
esteja preparado para um funcionamento adequado quando 
necessário (AQUAFLUXUS, 2013).

Podem ser considerados objetivos gerais do sistema de dre-
nagem de águas pluviais:
• reduzir a exposição da população e das propriedades 

ao risco de inundações e o nível de danos causados;
• assegurar medidas corretivas compatíveis com as me-

tas e objetivos globais da região; 
• minimizar os problemas de erosão e sedimentação; 
• proteger a qualidade ambiental e o bem-estar social; 
• promover a utilização das várzeas para atividades de 

lazer e contemplação; 
• preservar as várzeas não urbanizadas numa condição 

que minimize as interferências com o escoamento das vazões 
de cheias, com a sua capacidade de armazenamento, com os 
ecossistemas aquáticos e terrestres de especial importância. 

Convém tomar como ponto de partida, o reconhecimento e 
compreensão de eventos de precipitações intensas e cheias 
fluviais como fenômenos naturais de origem hidrometeoroló-
gica, com ocorrência variável no tempo (WHITFIELD, 2015). 
O processo de ocupação do solo tende a agravar as inunda-
ções, uma vez que promovem alterações no ambiente natural 
através da remoção da cobertura vegetal, substituições no 
uso do solo, aumento de superfícies impermeáveis, aterra-
mento de áreas naturalmente inundáveis, introdução de ca-
nalizações em cursos d’água e outras intervenções (TUCCI, 
2007; MIGUEZ et al., 2015).

Rezende (2010) atenta para a interdependência dos sis-
temas de infraestrutura urbana de drenagem e manejo de 
águas pluviais com os sistemas de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, resíduos sólidos e uso e ocupação do 
solo. A não consideração dos efeitos de um sistema sobre 
o ambiente urbano pode reduzir a eficiência ou até mesmo 
inviabilizar o funcionamento dos demais. Estudos recentes, 
tal como o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano In-
tegrado da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (PDUI/
RMRJ, 2017), buscam evidenciar a importância do sistema de 
drenagem como eixo estruturante do processo de ocupação 
urbana.

Um exemplo facilmente verificado nos países periféricos é 
a falha do sistema de drenagem urbana pela ineficiência ou 
inexistência da gestão dos resíduos sólidos urbanos. As re-
lações entre os sistemas estão brevemente apresentadas no 
diagrama da Figura 7.1.

Figura 7.1. Sistema de Drenagem Urbana e Controle das Inundações e suas relações com outros sistemas urbanos 
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Como objetivo, o presente documento apresenta propostas 
e diretrizes para o manejo das águas pluviais no município de 
Duque de Caxias, promovendo, consequentemente, a mitiga-
ção dos problemas de inundações. Integram o presente estu-
do, aspectos referentes à legislação municipal, propostas es-
pecíficas para regiões de interesse e a avaliação da resposta 
das bacias hidrográficas inseridas na cidade sob diferentes 
cenários de modelagem.

7.2. Políticas e Instrumentos
Dentre os principais desafios na gestão do risco de inunda-

ções, está a compatibilização das políticas municipais à ges-
tão dos recursos hídricos, dado que o País ainda não dispõe 
de uma política bem definida para a gestão do risco de inun-
dações em âmbito nacional (CARNEIRO, 2008; BARBEDO, 
2016).

Dessa forma, uma série de instrumentos legais existentes 
devem ser empregados e conciliados para mitigar os impactos 
das inundações urbanas. Dentre eles, destacam-se políticas 
de zoneamento e parcelamento do solo, gestão de recursos 
hídricos, saneamento, redução de desastres, plano diretor 
de desenvolvimento, planos diretores de drenagem urbana e 
manejo de águas pluviais, planos de manejo de unidades de 
conservação, entre outros.

Estudos de referência sobre políticas de controle do uso com 
o controle de inundações em bacias hidrográficas da Baixada 
Fluminense podem ser encontrados em Carneiro (2008), Re-
zende (2010), Carneiro & Miguez (2011) e Rodrigues (2013).

7.2.1. Política Nacional de Recursos 
Hídricos
No Brasil, a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), 

definida pela Lei Federal nº 9433/97, organizou e concretizou 
a gestão de recursos hídricos por bacias hidrográficas. A po-
lítica tem como premissa a gestão integrada e define instru-
mentos para sua implantação: 
• Planos de Recursos Hídricos (PRH); 
• Enquadramento dos corpos de águas em classes de usos 

preponderantes;
• Outorga de direitos de uso dos recursos hídricos; 
• Cobrança pelo uso dos recursos hídricos; 
• Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos.

A Lei Estadual nº 3.359/99 institui a Política Estadual de Re-
cursos Hídricos e se assemelha à lei federal em seus prin-
cípios, estrutura organizacional e instrumentos de gestão. A 
resolução do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Rio 
de Janeiro (CERHI-RJ) nº107 de 22 de maio de 2013 estabe-
lece a divisão do Estado do Rio de Janeiro, para fins de ges-
tão de recursos hídricos, em 9 Regiões Hidrográficas (RH), 
conforme apresentado na Tabela 7.1 e na Figura 7.2

Tabela: 7.1. Regiões Hidrográficas (RH) do Estado do Rio de Janeiro 
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Figura 7.2. Regiões Hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro 
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Os municípios que fazem parte da RH V - CBH Baía de Gua-
nabara são: Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá, Guapi-
mirim, Magé, Duque de Caxias, Belford Roxo, Mesquita, São 
João de Meriti, Nilópolis. Outros integram de maneira parcial: 
Maricá, Rio Bonito, Cachoeira de Macacu, Petrópolis, Nova 
Iguaçu e Rio de Janeiro.

O Decreto Estadual n° 38.260/2005 instituiu o Comitê da 
Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos Sistemas 
Lagunares de Maricá e Jacarepaguá, no âmbito do Sistema 
Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Em 2011, 
a resolução CBH nº07 aprovou a criação dos seguintes sub-
comitês na região hidrográfica da Baía de Guanabara: 
• Sistema lagunar de Jacarepaguá;
• Sistema lagunar da Lagoa Rodrigo de Freitas;
• Baía de Guanabara - trecho oeste;
• Baía de Guanabara - trecho leste;
• Sistema lagunar Itaipu-Piratininga;
• Sistema lagunar de Maricá-Guarapina;
O Plano Diretor de Recursos Hídricos da Região Hidrográfi-

ca da Baía de Guanabara (ECOLOGUS-AGRAR, 2005) trata 
das bacias de drenagem à Baía de Guanabara, englobando 
os subcomitês leste e oeste. Destaca-se como objetivo do 
Plano à época e ainda não consolidado, a criação de uma 
agência de bacia.

7.2.2. Plano Diretor Urbanístico do 
Município de Duque de Caxias-RJ
O Plano Diretor Urbanístico (PDU) do município de Duque 

de Caxias, aprovado em 2006, define, em seu artigo 3°, que o 
plano deve “promover o pleno desenvolvimento das funções 

sociais da cidade e da propriedade e o uso socialmente justo 
e ecologicamente equilibrado do território, de forma a asse-
gurar aos habitantes, condições de bem-estar e segurança”.
Dada a susceptibilidade natural do ambiente físico do muni-

cípio acrescido do grau de intervenção antrópica, a elabora-
ção de um plano de manejo de águas pluviais constitui etapa 
imprescindível para que se alcance os princípios fundamen-
tais expostos.

A falta de investimentos em drenagem e regularização na 
ocupação planejada do solo urbano coloca a população em 
risco, aumenta a degradação dos corpos hídricos, desvaloriza 
espaços urbanos públicos e privados, introduz um ciclo de 
prejuízos principalmente para habitantes de baixa renda, pre-
judicando o desenvolvimento de suas funções sociais. Por-
tanto, torna-se de grande importância a previsão de diretrizes 
para o setor de drenagem urbana e controle de inundações 
no Plano Diretor Urbano, assim como para outros setores, de 
acordo com o enunciado no artigo 4° do PDU de Duque de 
Caxias: “As políticas setoriais municipais serão executadas 
de forma integrada e complementar e obedecerão aos objeti-
vos estratégicos e de planejamento físico-territorial do Plano 
Diretor”.

O inciso II do artigo 5° que define os objetivos gerais da lei, 
menciona a promoção da “(...) relação harmônica entre o 
meio ambiente natural e construído, o acesso a infraestrutura 
social e urbana, a ordenação do parcelamento, a ocupação 
e uso do solo e a preservação do patrimônio ambiental (...)”. 
Nesse contexto, pode-se considerar o investimento no contro-
le de inundações e de drenagem como parte intrínseca dos 
objetivos gerais da lei.

No caso do município de Duque de Caxias, o PDU não dedi-
ca uma seção especial ao tema, estando este diluído ao longo 
do texto, sendo o tema Recursos Hídricos mencionado inicial-
mente no inciso VII do artigo 6° como um objetivo estratégico, 
com o seguinte texto:

“Preservar e recuperar os ecossistemas naturais do Municí-
pio, com a finalidade de promover padrões ambientais satis-
fatórios e sustentáveis, tendo em vista, no que couber, uma 
gestão ambiental compartilhada com os municípios vizinhos, 
em especial referida aos recursos hídricos.”

No capítulo reservado à Política Ambiental, encontram-se 
diversas diretrizes em consonância com os interesses para 
o controle de inundações, sendo qualquer estratégia em di-
reção à preservação dos ambientes naturais positiva para o 
restabelecimento do ciclo hidrológico.

O artigo 7° estabelece diretrizes de vital importância para o 
sistema de drenagem, destacando-se os seguintes incisos:

I. Promover a eficiência de ações de defesa, preservação, 
fiscalização, recuperação e monitoramento do meio ambiente 
municipal, provendo recursos para sua implementação;
III. Integrar as estratégias e instrumentos de preservação e 

proteção dos recursos naturais ao ordenamento territorial e 
às estratégias do Plano Diretor;
IV. Articular gestões entre entes públicos e privados para re-

cuperação dos passivos ambientais do Município, em espe-
cial aqueles que afetam os manguezais marginais à Baía de 
Guanabara e ao Rio Estrela, (...) a degradação dos recursos 
hídricos e respectivas orlas fluvial e marítima, o desmatamen-
to de encostas e mata ciliar, a degradação de cotas de morros, 
a escarificação, desertificação e salinização de solos, (...);
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V. Implantar Programa Municipal de Arborização Urbana, 
(...);
VI. Promover as condições ambientais das áreas acima da 

cota 50, restringindo a sua ocupação, fomentando o reflores-
tamento com leguminosas e gramíneas e a conservação de 
matas remanescentes;
VII. Estimular a criação de Unidades de Conservação Am-

biental (UCA), (...);
VIII. Inserir a Educação Ambiental (...);
XII. Desenvolver de forma integrada com os órgãos munici-

pais competentes de obras e infraestrutura, de habitação e de 
ordenamento e controle urbano, Programa de Ação Municipal 
para Recuperação de Recursos Hídricos, contemplando ade-
quado remanejamento de população ribeirinha em situação 
de risco, recuperação de mata ciliar e tratamento de efluentes;

De maneira geral, as iniciativas de preservação ambiental, 
por meio de recuperação de áreas degradadas, replantio de 
árvores, renaturalização de encostas e restrição de ocupa-
ção em cotas altas, trazem benefícios ao balanço hídrico da 
região, uma vez que favorecem os processos de retenção, 
interceptação e infiltração, aumentam a evapotranspiração e 
dificultam processos erosivos, retardando e diminuindo o es-
coamento superficial.

Vale destacar a importância da preocupação com o “adequa-
do remanejamento de população ribeirinha em situação de 
risco, recuperação de mata ciliar e tratamento de efluentes”, 
como parte de um programa para recuperação dos Recursos 
Hídricos, pois essa iniciativa melhora as condições de esco-
amento na calha principal dos rios, diminui o lançamento de 
resíduos sólidos nos corpos hídricos e dificulta a erosão das 
margens.

O Art. 8° define como Áreas de Proteção Permanente (APP) 
as faixas marginais dos cursos d’água de acordo com o Novo 
Código Florestal – Lei Federal Nº 12.727/12 e permite a ins-
talação de vias nas margens fluviais, que exerçam função de 
limite do avanço da urbanização sobre os recursos hídricos. 
Entretanto, Carneiro (2008) destaca que o presente artigo 
permite interpretação contraditória, uma vez que as vias ur-
banas marginais aos rios estão previstas para instalação den-
tro de áreas de proteção permanente. A abertura de vias nas 
margens fluviais ainda é reforçada no Capítulo V, dedicado à 
Política de Transportes, indicando a “abertura e urbanização 
de vias ao longo e em ambas as margens de rios e canais 
(…)” como uma ação no intuito de promover o desenvolvi-
mento do sistema viário municipal.

Sobre a relação entre o sistema viário e os recursos hídricos, 
Tucci (2007) classifica a “integração urbana através de ave-
nidas de fundo de vale associada à canalização dos rios ur-
banos” como uma medida ambientalmente desastrosa, uma 
vez que a implantação dessas vias suprime a vegetação ciliar 
e constringe o escoamento do rio, além de violar a legislação 
eliminando as faixas marginais de proteção permanente. Pa-
ralelamente, em algumas regiões densamente urbanizadas, 
o uso de vias nessas áreas constitui uma das potenciais so-
luções para impedir o avanço da ocupação das margens dos 
rios e, assim, reduzir o risco de inundações.

Ainda no capítulo sobre a Política Ambiental, o Art. 11 defi-
ne uma área especial para fins ambientais, a ser prevista no 
plano de macrozoneamento. No texto da lei, essas áreas são 
definidas como:

Art. 11. Zonas Especiais de Interesse Ambiental – ZEIAs 
são instrumento fundamental de gestão territorial da políti-
ca ambiental municipal, devendo ser implementadas ações 
necessárias ao seu manejo ambiental, à sua consolidação e 
conservação, conforme dispostas no Capítulo de Macrozone-
amento e Anexos desta Lei.

Em seu Capítulo II, que trata das Políticas Sociais, o Art. 16º 
aborda a Política de Habitação, mencionando, novamente, a 
necessidade do remanejamento de habitações em área de 
risco, definindo como áreas de risco as faixas marginais de 
proteção de águas superficiais e áreas que ofereçam riscos à 
segurança individual e coletiva, mencionando as áreas sujei-
tas a alagamentos e inundações.

A abordagem mais completa sobre o sistema de drenagem 
urbana, feita pelo PDU de Duque de Caxias, está no Capítulo 
IV, sobre a Política de Obras e de Infraestrutura Urbana. No 
entanto, o nível de importância dado ao tema ainda pode ser 
considerado incipiente, devido à sua relevância para o con-
texto metropolitano. Além de estabelecer a necessidade de 
articulação entre os setores de infraestrutura e de planeja-
mento territorial, institui em seu Art. 21, a busca pelas seguin-
tes ações:
• Promover soluções naturais de drenagem urbana, am-

pliando as condições de infiltração das águas pluviais no solo;
• Recadastrar a rede de drenagem, para apoio ao plane-

jamento e à manutenção das instalações existentes;
• Elaborar e Implementar o Plano Diretor de Macrodre-

nagem Urbana Municipal, integrado ao Plano Diretor de Re-
cursos Hídricos da Região Hidrográfica da Baía de Guanaba-
ra;
• Promover o planejamento, o desenvolvimento e a ma-
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nutenção da rede de microdrenagem urbana, de forma inte-
grada às diretrizes do Plano Diretor de Macro- Drenagem re-
ferido na alínea anterior.
• Promover a proteção de canais e valões de drenagem 

pluvial que atravessam áreas urbanas consolidadas e de ex-
pansão urbana, através de sua urbanização, em especial o 
Caboclos, Calombé e Capivari, dispondo-os no eixo central 
de novas avenidas com ciclovia.

O recadastramento da rede de drenagem, incluindo os siste-
mas de micro e macrodrenagem, constitui etapa fundamental 
para redução dos custos e eficiência no planejamento e ma-
nutenção do sistema de drenagem.

O mencionado Plano Diretor de Macrodrenagem Urbana Mu-
nicipal (ainda então inexistente) precisa estar integrado tanto 
ao Plano Diretor de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica 
da Baía de Guanabara, como também aos Planos de Bacia 
e de Manejo de Águas Pluviais Urbanas das bacias inseridas 
no município. 

Carneiro (2008) realizou uma leitura crítica de todos os Pla-
nos Diretores dos municípios que compõem a bacia hidro-
gráfica dos rios Iguaçu-Sarapuí, no intuito de avaliar o grau 
de adequação desses planos ao controle de inundações ur-
banas. Após uma discussão acerca das diretrizes dos planos 
separadamente, o autor sistematiza a análise por meio da de-
finição de atributos que permitiram uma comparação entre os 
planos. Foram definidos 11 atributos no total e para cada atri-
buto foi dada uma nota de acordo com o critério de satisfação 
encontrado no plano. A Tabela 7.2 apresenta esses atributos 
e o peso considerado para composição da nota. O peso se-
gue uma escala de 1 a 5, proporcional a importância para o 
controle de inundações urbanas.

As notas definidas por Carneiro (2008) seguiram o critério 
de atendimento a cada atributo, segundo uma escala de três 
qualidades: Ausente, Parcial ou Integral. Para cada qualidade 
foram definidas notas variando de 0 a 2, como apresentado 
na Tabela 7.3.

A composição da nota final é obtida pela multiplicação da 
nota de cada atributo pelo seu respectivo peso, e posterior-
mente somam-se as notas de todos os atributos, dividindo o 
valor final pela pontuação máxima total, 76 pontos. Assim, a 
nota final de cada plano diretor terá um valor entre 0 e 1, faci-
litando a comparação. Quanto maior o valor, ou seja, quanto 
mais próximo de 1, mais adequado ao controle de inundações 
estará o Plano Diretor Urbano.

Carneiro (2008) não encontrou um resultado positivo para o 
controle de inundações urbanas nos municípios da Baixada 
Fluminense, uma vez que apenas 3 destes alcançaram uma 
pontuação acima de 0,5, indicando a necessidade de adequa-
ção desses planos à realidade da bacia, que sofre cronica-
mente com problemas de inundações.

No caso do município de Duque de Caxias, essa constata-
ção é ainda mais alarmante, pois seu Plano Diretor ocupa a 
última posição no ranking elaborado no referido estudo, tota-
lizando uma pontuação igual a 0,32. Esse quadro aponta a 
necessidade urgente da adoção de políticas para a busca de 
ações e estratégias voltadas para o planejamento do controle 
das inundações.

As notas atribuídas ao Plano Diretor do município de Du-
que de Caxias mostram uma deficiência muito grande no que 
tange a assuntos importantes para o controle de inundações, 
como pode-se observar na Tabela 7.4. Pontos de grande sen-
sibilidade quanto aos processos de inundações, como o con-
trole da expansão urbana e a identificação de áreas de risco, 
receberam nota igual a 0 na avaliação do autor.

Tabela: 7.2. Atributos do Plano Diretor Urbano 
avaliados por Carneiro (2008)

Tabela: 7.3. Notas definidas de acordo com 
o atendimento de cada atributo

Tabela: 7.4. Pontuação do Plano Diretor de Duque de Caxias 
segundo Carneiro (2008)
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De acordo com a sua análise, Carneiro (2008) aponta algu-
mas necessidades e fragilidades encontradas nos planos:
• “(…) ausência de planejamento em bases regionais 

(…)”;
• “(…) diretrizes contidas nos planos são ainda muito 

genéricas e não revelam interações com o planejamento de 
setores estratégicos para o controle e gerenciamento de inun-
dações (…)”;
• Necessidade de “(…) melhoramento técnico da gestão 

municipal capacitando-a a agir com mais eficiência e rigor no 
cumprimento das normas de ordenamento do uso do solo”;
• “(…) necessidade da criação de estruturas cooperati-

vas, não apenas entre os vários municípios de uma mesma 
área metropolitana, mas também entre estes municípios e o 
Estado”.

O mapa de zoneamento do município, de acordo com seu 
Plano Diretor Municipal (PDM, 2006) está apresentado na 
Figura 7.3. 
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Magalhães et al. (2017) discutem o zoneamento urbano dos 
municípios inseridos na APA do Alto Iguaçu e atentam para a 
falta de consonância entre eles quanto a aspectos voltados 
para o reconhecimento da importância dos recursos hídricos 
e dos aspectos ambientais de uma bacia hidrográfica.

Diante da defasagem no Plano Diretor vigente, cabe des-
tacar a necessidade de sua atualização com potencial para 
aprimoramento de suas diretrizes com base no planejamento 
nas escalas regional, metropolitana e das bacias hidrográfi-
cas de interesse.

7.2.3. Manejo de Águas Pluviais Ur-
banas
O conjunto de ações que podem ser tomadas no manejo das 

águas pluviais urbanas e na gestão dos riscos de inundação 
podem ser divididos em medidas estruturais e não estruturais, 
tendo sempre a bacia hidrográfica como unidade de planeja-
mento.

As medidas estruturais estão associadas a algum tipo de in-
tervenção antrópica na alteração da paisagem e/ou atuando 
no escoamento dos corpos fluviais em si. Alguns exemplos 
dessas medidas são: introdução de reservatórios, obras de 
dragagens, canais, barragens, desvios, obras de contenção 
de taludes e/ou margens, reflorestamentos, entre outros.

As medidas não estruturais, também chamadas de estrutu-
rantes, contemplam ações de aprendizado e convivência com 
o fenômeno das enchentes fluviais, além de buscar reduzir os 
danos ou as consequências das inundações por meio de pro-
gramas, regulamentos ou normas que procuram disciplinar o 

uso e ocupação do solo e a conscientização da população. 
São exemplos dessas medidas o zoneamento e manutenção 
de áreas induzidas ou naturalmente inundáveis, a implemen-
tação de sistemas de alerta, programas de educação ambien-
tal, medidas de controle no uso e ocupação do solo, cons-
truções elevadas, estruturas, paredes e tintas impermeáveis, 
entre outros.

Os tipos de medidas a serem adotadas podem variar de 
acordo com as características geofisiográficas da bacia em 
análise. Outros aspectos também devem ser considerados, 
tais quais o conhecimento do corpo técnico, tanto dos formu-
ladores da proposta, como dos órgãos licenciadores e dos 
potenciais executores, as barreiras legais e institucionais (ex.: 
código de obras, legislação, diretrizes das políticas vigentes), 
o montante de recursos disponível e o grau de risco assumido 
após a realização das obras. Medidas não estruturais tendem 
a ser priorizadas por configurarem soluções mais resiliente 
com menor risco a longo prazo, além de mais viáveis econo-
micamente.

A busca pelo restabelecimento de características do ambien-
te natural, juntamente com a mitigação da geração de volu-
mes escoados superficialmente, redução das vazões de pico 
e velocidades de escoamento, emerge nas discussões mais 
recentes onde os princípios de afastamento adotado na dre-
nagem urbana tradicional vêm sendo substituídos por con-
cepções mais sustentáveis, potencializando os processos de 
detenção, reservação e infiltração.

As denominadas Best Management Practices (BMP), Low 
Impact Development (LID), Sustainable Urban Drainage Sys-
tems (SUDS), Water Sensitive Urban Design (WSUD), entre 

outros, são abordagens que, de maneira geral, buscam in-
corporar a água como elemento fundamental no processo de 
planejamento, diagnosticando e estabelecendo conexões nos 
sistemas onde desempenha papel relevante. As concepções 
abrangem o reconhecimento da água como recurso dotado 
de valor pertencente à paisagem urbana e com uma série de 
benefícios associados, tais quais o aumento da biodiversi-
dade, redução dos fenômenos de ilhas de calor, redução de 
run-off, consequentemente, mitigando inundações e poluição 
por carga difusa, entre outros. A seguir segue uma pequena 
descrição dos conceitos citados, com o objetivo de apresentar 
uma abordagem mais sustentável e mais resiliente no manejo 
de águas pluviais:

BMPs: Melhores Práticas de Gerenciamento 
(Best Management Practices) 

O problema da poluição das águas pluviais apresenta dois 
principais componentes: o aumento do volume e da taxa de 
escoamento nas superfícies impermeáveis e a concentração 
de poluentes nestas superfícies. Ambos os componentes são 
diretamente associados ao crescimento e expansão de áreas 
urbanas. Juntos eles causam mudanças no ciclo hidrológico 
e na qualidade da água, resultando em vários problemas, que 
incluem modificações e perdas no habitat comum, aumento 
na ocorrência e magnitude das enchentes, diminuição da bio-
diversidade aquática e aumento da sedimentação e erosão. 

A gestão eficaz do escoamento das águas pluviais oferece 
múltiplas possibilidades e benefícios, das quais se destacam 
a proteção de áreas úmidas ou wetlands (planícies de inun-
dação permanente) e de ecossistemas aquáticos, aumento 
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da qualidade da água, conservação de recursos hidrológicos, 
proteção da saúde pública e controle de inundações. 
Melhores Práticas de Gerenciamento (Best Management 

Practices ou BMP) é um termo utilizado nos Estados Unidos e 
no Canadá para descrever o tipo de controle de poluição das 
águas. Historicamente, este termo era relacionado com con-
troles auxiliares de poluição nas áreas de geração de efluen-
tes industrias e de esgoto municipal, enquanto na gestão de 
águas pluviais (ambas rural e urbana) e gestão de wetland, as 
BMPs podem se referir a técnicas de tratamento ou à controle 
do escoamento superficial (EPA, 2017). 

As BMPs são, portanto, um conjunto planejado de ações im-
plementadas na bacia, com o objetivo de atenuar os impac-
tos da urbanização, buscando reduzir a quantidade de água 
lançada no corpo receptor através da infiltração, e também 
melhorias na qualidade dessas águas.

LID: Desenvolvimento de Baixo Im-
pacto (Low Impact Development)
LID é uma abordagem de desenvolvimento urbano (ou re-

desenvolvimento) que funciona utilizando a natureza no ge-
renciamento de águas pluviais, procurando trabalhar o mais 
perto possível da sua fonte. LID engloba princípios como os 
de preservação e recriação de aspectos da paisagem natu-
ral, minimizando os efeitos da impermeabilidade do solo para 
criar drenagens funcionais e atraentes, no sentido de trans-
formar o escoamento de águas pluviais em recurso, ao invés 
de resíduo.

Considera o problema de forma integrada, tentando resga-
tar as características naturais do ciclo hidrológico, enquanto 
agrega valor à própria cidade. Projetos com uso de LIDs são 
elaborados de forma a se criar uma “paisagem multifuncional” 
capaz de incorporar características de projeto que buscam 
simular as funções de infiltração e armazenamento da bacia 
pré-urbanizada.

Existem muitas práticas que vem sendo utilizadas para ade-
rir a estes princípios, como biorretenção, jardins urbanos, te-
lhados verdes, barris de chuva e pavimentos permeáveis. Ao 
implementar os princípios e práticas do LID, a água pode ser 
gerenciada, promovendo a redução dos impactos em áreas 
construídas e o movimento natural da água em um ecossiste-
ma ou em bacias hidrográficas. Aplicado em larga escala, LID 
pode manter ou até mesmo restituir as funções hidrológicas 
e ecológicas das bacias hidrológicas em questão e pode ser 
caracterizada como uma prática sustentável de gerenciamen-
to de águas pluviais.

SuDS: Sistemas de Drenagem Urbana Suste-
ntável (Sustainable Urban Drainage Systems)

Projetos de SuDS buscam reduzir os escoamentos super-
ficiais através de estruturas de controle da água pluvial em 
pequenas unidades em consonância com as concepções ar-
quitetônicas e paisagísticas. Desta maneira, o controle dos 
escoamentos superficiais realizado na fonte diminui a neces-
sidade de grandes estruturas de atenuação e controle na ca-
lha dos rios. Uma série de estudos de caso com a aplicação 
de conceitos SuDS podem ser encontrados em http://www.
susdrain.org/case-studies/.

WSUD: Projeto urbano sensível à água (Wa-
ter Sensitive Urban Desing)

O conceito do WSUD procura inverter a lógica de adaptação 
dos sistemas hídricos às necessidades da cidade para uma 
abordagem de adaptação da cidade ao ciclo hidrológico, miti-
gando ao máximo os impactos da urbanização e aproveitando 
todo o potencial da água na paisagem e na vida urbana.

Um projeto urbano sensível à água se caracteriza por tra-
balhar junto com a comunidade para assegurar que o plane-
jamento, design, construção e a readaptação das paisagens 
urbanizadas sejam mais sensíveis ao ciclo natural da água. 

O WSUD considera a integração do planejamento urbano 
com a gestão, proteção e conservação do ciclo hidrológico, 
garantindo que a gestão da água urbana seja sensível aos 
processos hidrológicos e ecológicos naturais. Informações, 
conceitos, estratégias, concepções e propostas para cidades 
sensíveis à água podem ser encontrados em <https://water-
sensitivecities.org.au/>.

Medidas Compensatórias

As denominadas Medidas Compensatórias buscam com-
pensar as perdas de retenção natural e aumento das áreas 
impermeáveis causadas pela urbanização. Baptista (2005) 
classifica as soluções de engenharia para compensação da 
perda de retenção natural como medidas compensatórias, e 
as classifica como técnicas compensatórias não-estruturais 
(legislação, racionalização do uso do solo urbano, entre ou-
tras) e técnicas compensatórias estruturais (detenção e re-
tenção, infiltração, trincheiras, pavimentos permeáveis e pavi-
mentos reservatórios, telhados verdes, entre outras). 
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Infraestrutura Verde

O conceito de infraestrutura verde foi introduzido pelo White 
Paper da Comissão Europeia sobre Adaptação às Alterações 
Climáticas (2009), no qual é declarado que uma infraestrutura 
verde é “essencial para mitigar a fragmentação e o uso não 
sustentável do solo e para discutir a necessidade dos múl-
tiplos benefícios em manter e recuperar ecologicamente os 
serviços ambientais que os ecossistemas nos fornecem”. 
A infraestrutura verde visa a conservação da biodiversidade 

ao reforçar a coerência e resiliência dos ecossistemas, con-
tribuindo simultaneamente para a adaptação às alterações 
climáticas e reduzindo a vulnerabilidade da ocorrência de 
catástrofes naturais. O conceito de infraestrutura verde tam-
bém contribui para a criação de uma economia sustentável ao 
manter os serviços dos ecossistemas e ao mitigar os efeitos 
adversos das infraestruturas do transporte e energia, e do de-
senvolvimento econômico em geral.
Intervenções urbanas que utilizam práticas da Infraestrutura 

Verde podem proporcionar maior infiltração da água e sua fil-
tragem, bem como evapotranspiração e evaporação, reduzin-
do os efeitos de ilhas de calor e promovendo um melhor qua-
dro climático na cidade. Além de atuar na gestão das águas 
pluviais também contribui para a redução das enchentes e 
melhoria da qualidade do ar. É o conceito mais amplo, dentre 
todos os apresentados.

7.3. Propostas de Intervenção no 
Sistema de Macrodrenagem
Historicamente, as primeiras intervenções antrópicas rele-

vantes nos cursos d’água da Baixada Fluminense remontam 
à atuação da Comissão Federal de Saneamento da Baixada 

Fluminense (CFSBF). Com início das atividades em 1910, a 
CFSBF tinha como objetivos principais facilitar a navegação 
fluvial, instalação de ferrovias e tornar áreas inundáveis eco-
nomicamente viáveis (FADEL, 2006).

Basicamente composta por obras estruturais como draga-
gens, retificações, canalizações, desvios, etc, o início das in-
tervenções da CFSBF nas bacias da Baixada, marcam uma 
época regida pela concepção de “sanear” o ambiente como 

sinônimo de modernização para ocupação, fazendo frente a 
riscos iminentes à saúde pública, como por exemplo a malá-
ria.

A Figura 7.4 apresenta a hidrografia e linhas férreas da Bai-
xada Fluminense no ano de 1916. É possível observar o pre-
domínio de meandros nos rios contribuintes à Baía de Guana-
bara, bem como seu exutório à época.

Figura 7.4.Mapa da Baixada Fluminense em 1916 
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Nas últimas décadas, de face ao avanço do próprio processo 
de urbanização, a tradicional visão de intervenção antrópica 
através de medidas de canalização e aterramento de áreas 
inundáveis vem sendo menos difundida, sendo revisada e 
complementada por uma abordagem sistêmica no controle 
de inundações.

A mitigação dos impactos das inundações no município de 
Duque de Caxias demanda complexidade e deve-se consi-
derar, como área de planejamento para o manejo de águas 
pluviais, as bacias hidrográficas nas quais o município está 
inserido. Por se tratar de uma área de baixada, com forte in-
tervenção antrópica na drenagem e topografia natural, a re-
conexão dos cursos d’água com suas planícies adjacentes 
e áreas naturalmente inundáveis, aliadas ao reflorestamento 
de porção significativa da bacia, emergem como potenciais 
ações de Requalificação Fluvial urbana à curto e médio/longo 
prazo, respectivamente.

O conceito de Requalificação Fluvial Urbana visa a melhoria 
ambiental dos cursos d’água ou dos atributos relativos à sua 
qualidade físico-química, biológica e hidromorfológica. Atra-
vés da adoção de uma abordagem ecossistêmica, tem como 
objetivo aproveitar a oportunidade de introduzir o conceito 
de reabilitação do rio a partir do ponto de vista de uma me-
lhoria ambiental, olhando a cidade como um organismo em 
constante transformação e, portanto, capaz de modelar-se e 
adaptar-se, mesmo que apenas em parte, às demandas de 
recuperação dos cursos d’água. (GUSMAROLLI et al., 2011 
apud VERÓL, 2013).

Aproximadamente 102 km², cerca de 22% do município, é 
composto por áreas classificadas como pastagem (INEA, 
2013), mas que não necessariamente envolvem atividade 
agropecuária, o que suporta o potencial na adoção de áreas 
para eventual reservação/amortecimento e recuperação am-
biental, potencializando os processos de interceptação, de-
tenção e reservação das águas. 

O uso do solo do município está apresentado no mapa da 
Figura 7.5. Nele é possível observar o trecho médio da bacia 
com alta densidade de drenagem em áreas de pastagem.
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Figura 7.5. Uso e Ocupação do solo no Município de Duque de Caxias
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Nos itens a seguir será apresentado um conjunto de propos-
tas para o controle de inundações nas bacias hidrográficas 
inseridas no município de Duque de Caxias. As propostas 
apresentadas combinam concepções desenvolvidas pela pró-
pria equipe do Plano de Saneamento Básico de Duque de 
Caxias, acrescidas e/ou adaptadas a partir de uma revisão 
de estudos acadêmicos, artigos científicos, planos diretores 
de recursos hídricos, planos de manejo de UCs (Unidades 
de Conservação) e planos estratégicos metropolitanos. Cada 
proposta será detalhada nas fichas de intervenção no APÊN-
DICE 1 – Intervenções de Macrodrenagem.

Cabe ressaltar um item do “Plano Estratégico de Desenvol-
vimento Urbano Integrado da Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro” (PDUI/RMRJ, 2017) destinado exclusivamente ao 
controle de inundações a partir de intervenções multifuncio-
nais no Município de Duque de Caxias, de onde foram obtidas 
algumas das propostas apresentadas no presente documen-
to.

7.3.1. Bacia do rio Iguaçu-Sarapuí
A Bacia do rio Iguaçu-Sarapuí tem sido objetivo de inúmeras 

intervenções e estudos que tem como objetivo a melhoria dos 
sistemas de drenagem e saneamento. Esses estudos culmi-
naram, em 1994, na elaboração do Plano Diretor Integrado 
de Controle de Inundações da bacia do rio Iguaçu-Sarapuí, 
conhecido como Projeto Iguaçu. Posteriormente, entre 2008 
e 2010, o Projeto Iguaçu foi atualizado sob o título Projeto de 
Controle de Inundações e Recuperação Ambiental das Bacias 
dos rios Iguaçu/Botas e Sarapuí. 

Nessa atualização, o Plano Diretor constatou que as reco-
mendações importantes feitas em sua primeira versão não 
foram aplicadas pelos municípios integrantes da bacia. Áre-
as inicialmente previstas para a acumulação temporária de 
cheias foram alvo de ocupações irregulares e até mesmo de 
loteamentos aprovados pelas prefeituras. Desta forma, era 
preciso mudar sua concepção de forma mais ampla, obser-
vando as especificidades da dinâmica urbana da Baixada 
Fluminense na última década (COPPE/COPPETEC, 2009; 
PDUI, 2017).

Buscando preservar ao máximo a calha natural dos rios, 
os novos projetos estruturais, concebidos na atualização do 
Plano, abdicaram de canalizações em concreto, projetando 
seções trapezoidais em solo com remoção de construções si-
tuadas nas margens dos rios. As ações estruturais propostas 
também compõem a limpeza de rios e galerias, arborização, 
implantação de vias marginais, implantação de praça com 
mobiliário urbano e paisagismo, além do macaqueamento 
hidráulico de duas pontes no Rio Botas e de pavimentação, 
remoção da passarela, implantação de bacia de detenção e 
obras de macro e microdrenagem no Rio Viegas, por exemplo 
(COPPE/COPPETEC, 2009).

Também foram propostas, na Bacia do Rio Iguaçu: instalação 
e/ou recuperação de estrutura de comportas nos pôlderes, 
escavações no reservatório pulmão do Pôlder Pilar; abertura 
de um trecho do dique existente e alteamento da Estrada da 
Caioaba no Pôlder Cidade dos Meninos; arrasamento das áre-
as destinadas aos reservatórios pulmão, alteamento do dique 
entre o Canal Auxiliar e o Rio Iguaçu no Pôlder Núcleo São 
Bento; ampliação da área destinada à detenção das águas 
pluviais, alargamento do trecho do canal auxiliar no Pôlder do 

Outeiro; fechamento da ligação do Canal com o Rio Iguaçu 
no Valão Patronato São Bento e criação de Parque Florestal 
no Valão Barrinho. Todas as medidas contemplam aspectos 
de Parques Urbanos Fluviais, Parques Urbanos Inundáveis 
e Parques Urbanos de Preservação Ambiental ao longo de 
trechos da bacia (COPPE/COPPETEC, 2009; PDUI, 2017).

7.3.2. Sub-bacia da Reduc

A bacia dos rios drenantes à Refinaria de Duque de Caxias 
no bairro de Campos Elíseos merece destaque no contexto 
das enchentes no município de Duque de Caxias. Com uma 
área de contribuição de 9 km² e cerca de 25 mil habitantes, a 
drenagem das sub-bacias do Valão Jardim Piratininga, Valão 
Parque Barão do Pilar e Valão Campos Elíseos dependem da 
rede de canais com baixa condutividade hidráulica e compor-
tas pertencentes, operados e localizados na Reduc.

Diante da indisponibilidade de dados atualizados sobre o 
funcionamento e manutenção do sistema de drenagem da 
refinaria, o presente estudo utiliza como base a mancha de 
inundação para a região diagnosticada pelo Projeto Iguaçu no 
ano de 1994, conforme apresentando na Figura 7.6.
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Figura 7.6. Mancha de inundação para sub-bacia da Reduc, conforme Projeto Iguaçu (1994)
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  - Canal Lins Pinto
  - Canal Nossa Senhora das Graças
  - Capivari
  - Pôlder Alberto de Oliveira
  - Pôlder Cidade dos Meninos
  - Pôlder do Amapá
  - Pôlder Gomes Freire
  - Pôlder Núcleo São Bento
 - Canal Bananal
 - Canal Caturité
-  Canal Campos Elíseos
-  Canal Jardim Piratininga
- Canal Parque Barão de Pilar

A descrição detalhada de cada intervenção é apresentada 
no APÊNDICE 1 – Intervenções de Macrodrenagem. Além 
destas intervenções já estudadas é recomendado um estudo 
para a dragagem da foz dos rios Iguaçu e Sarapuí, a jusante 
da estrada de Ferro, uma vez que esses trechos não foram 
dragados adequadamente nas últimas décadas. Outra inter-
venção a ser estudada é um canal de ligação entre o rio Igua-
çu e o rio Sarapuí, entre a estrada de ferro e a BR-040.

Essas intervenções estão representadas esquematicamente 
na Figura 7.7

Com a aplicação em conjunto de todas essas intervenções é 
possível observar a redução em regiões ocupadas das man-
chas de níveis máximos de inundação decorrente das chuvas 
crítica das bacias que compõe o sistema de macrodrenagem 
do município, para situação atual e o tempo de recorrência de 
50 anos (Figura 7.8), e para a situação a partir da implemen-
tação de todas as intervenções propostas (Figura 7.9).

Como propostas, o PMSB de Duque de Caxias recomenda 
um diagnóstico atualizado da rede de drenagem das sub-ba-
cias contribuintes, abrangendo o levantamento de seções de 
escoamento, identificação de singularidades e obstruções, 
bem como ocupações em áreas de risco. Entretanto, para que 
medidas adotadas nas sub-bacias sejam efetivas é funda-
mental que sejam aderidas em conjunto com a Reduc. Isto é, 
caso medidas à montante sejam adotadas, maiores volumes 
poderão acessar a rede da refinaria, da mesma forma que o 
quadro atual de dependência da rede de canais e comportas 
intensifica as inundações em Campos Elíseos. Medidas de 
desconcentração de vazões através de conexão independen-
te com a Baía de Guanabara surgem como potenciais para a 
redução das inundações na região.

7.3.2.1. Principais intervenções

Com Base na revisão dos Planos Iguaçu, tendo foco a redu-
ção das inundações no município de Duque de Caxias, são 
propostas as seguintes intervenções nessa bacia:
  - APA Alto Iguaçu
  - APA Alto Iguaçu – Foz do Botas
  - Canais Diversos
  - Canal Assis Chateaubriand
  - Canal Av. Presidente Kennedy
  - Canal Bandeira
  - Canal Centenário
  - Canal da Rua Alcione
  - Canal do Patronato São Bento
  - Canal Gaspar Ventura e Afluentes
  - Canal Jacatirão

.Essa diferença nas manchas de níveis máximos de inunda-
ção reflete-se nos Índices de Risco à Inundações da situação 
atual (Figura 7.10) e da situação de projeto a partir da imple-
mentação de todas as intervenções propostas (Figura 7.11). 
A diferença entre a quantidade de pessoas em cada uma das 
faixas do Índice de Risco, para as duas situações estudadas, 
pode ser observada na Figura 7.12.

Figura 7.7. Esquema com as principais intervenções na bacia do 
rio Iguaçu-Sarapuí 
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Figura 7.8. Mancha de níveis máximos de níveis máximos de inundação decorrente das chuvas crítica da bacia do rio Iguaçu-Sarapuí 
no município para um tempo de recorrência de 50 anos (TR 50 anos) na situação atual 
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Figura 7.9. Mancha de níveis máximos de níveis máximos de inundação decorrente das chuvas crítica da bacia do rio Iguaçu-Sarapuí no município para um tempo de recorrência de 50 anos 
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Figura 7.10. Índice de Risco a Inundações (IRI) para a bacia do rio Igaçu-Sarapuí no município de Duque de Caxias para a SITUAÇÃO ATUAL
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Figura 7.11. Índice de Risco a Inundações (IRI) para a bacia do rio Igaçu-Sarapuí no município de Duque de Caxias para a SITUAÇÃO DE PROJETO com todas as intervenções propostas implementadas
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7.3.2. Bacia do rio Estrela

Segundo o PDUI/RMRJ (2017), verifica-se, atualmente, um 
acelerado e desordenado processo de ocupação do solo com 
o povoamento das áreas baixas da bacia do rio Estrela, resul-
tando no agravamento dos eventos de cheias associadas às 
inundações. A bacia do rio Saracuruna, uma das sub-bacias 
do rio Estrela, drena uma área de cerca de 150 km² e abrange 
os locais mais afetados pelas inundações, como por exemplo 
os bairros de Vila Urussaí e Saracuruna.

O estudo intitulado “Projetos Hidráulicos para a Bacia do Rio 
Estrela - Duque de Caxias/RJ” (AQUAFLUXUS, 2013) apre-
senta diagnóstico e propostas de intervenções para o controle 
de inundações na parte baixa da bacia. Alguns pontos iden-
tificados merecem destaque, tais quais o trecho do rio Sara-
curuna entre as rodovias BR-040 e Rio-Magé (BR-493), e na 
planície das confluências entre os rios Roncador e Saracu-
runa (Parque Paulista), sobretudo em recentes conjuntos do 
programa Minha Casa Minha Vida localizados neste último, 
conforme ilustra a Figura 7.13.

Figura 7.12.Diferença da quantidade de pessoas em cada 
Índice de Risco a Inundações (IRI) nas duas situações estudadas 
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Após o reconhecimento dos problemas de inundações exis-
tentes na região de estudo, foram feitas propostas de inter-
venção de dragagem dos rios e de recuperação e manuten-
ção de boa parte das planícies inundáveis. O estudo propõe 
ainda uma Área de Proteção Ambiental com funções hidráuli-
cas e hidrológicas para a bacia do rio Estrela. Como propos-
ta, o PMSB propõe a integração dos dois projetos, listados a 
seguir e descritos no APÊNDICE 1 – Intervenções de Macro-
drenagem.

3.2.1.Principais Intervenções
Com base em “Projetos Hidráulicos para a Bacia do Rio Es-

trela - Duque de Caxias/RJ” (AQUAFLUXUS, 2013), e tendo 
como foco a redução das inundações no município de Duque 
de Caxias, são propostas as seguintes intervenções nessa 
bacia:
  - APA Foz do Estrela
  - Dragagem
  - Dique no rio Saracuruna
  - Reservatório de detenção no rio Saracuruna
  - Reservatório de detenção no rio Saracuruna

A descrição detalhada de cada intervenção é apresentada 
no APÊNDICE 1 – Intervenções de Macrodrenagem. Essas 
intervenções estão representadas esquematicamente na 
Figura 7.14.

Figura 7.13.Região potencialmente afetada pelo extravasamento dos rios Roncador e Saracuruna em eventos de inundação 
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Com a aplicação do conjunto dessas intervenções é possí-
vel observar a redução em regiões ocupadas das manchas 
de níveis máximos de inundação decorrente das chuvas crí-
tica das bacias que compõe o sistema de macrodrenagem 
do município, para a situação atual e o tempo de recorrên-
cia de 50 anos (Figura 7.15), e para a situação de projeto, a 
partir da implementação de todas as intervenções propostas 
(Figura 7.16). 

Essa diferença nas manchas de níveis máximos de inunda-
ção reflete-se no Índice de Risco a Inundações da situação 
atual (Figura 7.17), e para a situação de projeto, a partir da 
implementação de todas as intervenções propostas (Figura 
7.18).

A diferença entre a quantidade de pessoas em cada uma das 
faixas do Índice de Risco, para as duas situações estudadas, 
pode ser observada na Figura 7.19.

Figura 7.14. Esquema com as principais intervenções na bacia do rio Estrela 
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Figura 7.15. Mancha de níveis máximos de níveis máximos de inundação decorrente das chuvas crítica da bacia do rio Estrela 
no município para um tempo de recorrência de 50 anos (TR 50 anos) na situação atual 
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Figura 7.16. Mancha de níveis máximos de níveis máximos de inundação decorrente das chuvas crítica da bacia do rio Estrela 
no município para um tempo de recorrência de 50 anos (TR 50 anos) na situação de projeto 
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Figura 7.17. Índice de Risco a Inundações (IRI) para a bacia do rio Estrela no município de Duque de Caxias, para a SITUAÇÃO ATUAL
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Figura 7.18. Índice de Risco a Inundações (IRI) para a bacia do rio Estrela no município de Duque de Caxias para a SITUAÇÃO DE PROJETO com todas as intervenções propostas implementadas
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3.3. Bacia do rio São João de Meriti
A bacia do rio São João de Meriti tem como forte caracterís-

tica o alto grau de ocupação urbana com densidades média e 
alta, chegando a representar mais de 70% do uso da bacia.
Miguez & Magalhães (2010) discutem o controle de inunda-

ções urbanas na sub-bacia do rio Acari, localizada na cidade 
do Rio de Janeiro, afluente da margem direita do rio S.J. de 
Meriti já em seu trecho baixo. Os autores avaliam as medidas 
previstas pelo Município do Rio de Janeiro para a bacia do rio 
Acari, que sofre com alturas críticas de inundação, pressão 
social por ocupação, falta de infraestrutura apropriada e influ-
ência da maré no sistema de drenagem. O conjunto de me-
didas anteriormente previstas pelo município baseava-se no 
aumento da capacidade de transporte através da canalização 
dos cursos d’água.

A partir de um diagnóstico dos padrões de escoamento da 
bacia com o uso de ferramentas de modelagem matemática, 
a solução com foco na rede de drenagem apenas transfere o 
problema para jusante. Dentre as considerações dos autores, 
destacam-se:
• A canalização não foi considerada necessária em larga 

escala, no entanto o uso dessa técnica em trechos da bacia 
seria recomendado. 
• Dragagem dos trechos médio e baixo da bacia, de ma-

neira a eliminar obstáculos ao escoamento formado pela de-
posição de sedimentos e obstruções locais, principalmente 
próximas de pontes;
• Pontes mal projetadas, adentrando a calha dos rios, 

funcionam como barreiras ao escoamento e precisam ser re-
construídas;
• Recuperação da capacidade de armazenamento da ba-

cia. Parte pela construção de reservatórios artificiais e parte 
pela reconexão do acesso do rio às planícies de inundação, Figura 7.19. Diferença do número de pessoas em cada Índice de Risco a Inundações (IRI) nas duas situações estudadas
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Figura 7.20. Mapa com o Índice de Risco a Inundações na bacia do rio Caboclos
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possivelmente funcionando como paisagem multifuncional; 
• Remoção de pessoas vivendo em áreas críticas.
Como conclusão, os autores afirmam que os problemas de 

inundação podem ser minimizados, porém algumas áreas 
continuarão a ser atingidas. Somente através de um trabalho 
de longo-prazo envolvendo investimento em infraestrutura, 
educação e desenvolvimento econômico, ajudarão a construir 
a solução desejada para o problema.

Já no ano de 2015, o município do Rio de Janeiro publicou 
o Plano de Manejo de Águas Pluviais para a cidade do Rio 
de Janeiro (PDMAP, 2015), o qual classifica as bacias dos 
rios Acari/Pavuna/Meriti como inseridas em “zonas urbanas 
densamente povoadas e zonas industriais, cuja descarga de 
esgoto e detritos nos corpos hídricos provoca elevado nível 
de contaminação das águas”. Como propostas, o PDMAP 
apresenta um conjunto de intervenções com altos custos as-
sociados, tornando irreal sua implementação. Ao total, são 
contemplados 18 reservatórios somando 1.940.000 m³, além 
de desassoreamentos e canalizações de diversos trechos de 
cursos d’água.

Outra importante sub-bacia do rio S.J. de Meriti com gran-
de percentual do seu território classificado com risco a inun-
dações é a bacia do rio Caboclos. O mapa da Figura 7.20 
apresenta o Índice de Risco a Inundações para a bacia do rio 
Caboclos.

Diante do exposto, cabe ressaltar que propostas de interven-
ções para a bacia do rio S.J. de Meriti devem ser analisadas 
de forma conjunta com os municípios inseridos em sua área 
de drenagem, uma vez que projetos básicos já vêm sendo 

Figura 7.21. Estrangulamento de seção hidráulica do rio Sarapuí 
com a linha férrea ramal Belford Roxo
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Figura 7.22. Potenciais singularidades na macrodrenagem no 1º distrito do município de Duque de Caxias 
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Figura 7.23.Potenciais singularidades na macrodrenagem no 2º distrito do município de Duque de Caxias
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Figura 7.24. Potenciais singularidades na macrodrenagem do 3º distrito do município de Duque de Caxias
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Figura 7.25. Potenciais singularidades na macrodrenagem do 4º distrito do município de Duque de Caxias

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO FINAL - DEZEMBRO, 2017

186

desenvolvidos nos trechos alto, médio e baixo de seu curso 
d’água principal. Frisa-se, novamente, a necessidade de si-
nergia entre as propostas municipais com a gestão dos recur-
sos hídricos à nível metropolitano.

7.3.3. Principais intervenções
Não existem intervenções já estudadas na bacia do rio São 

João de Meriti com enfoque na redução das cheias na região 
de Duque de Caxias. Entretanto é recomendado um estudo 
para dragagem da calha principal do rio, para remoção de 
possíveis estrangulamentos. Além disso, é recomendado um 
estudo de otimização da barragem do rio Pavuna.

7.4. Identificação de Potenciais Sin-
gularidades na Macrodrenagem
Pontes mal dimensionadas podem atuar como obstáculos 

ao escoamento das águas durante eventos de cheias, geran-
do efeitos de remanso e favorecendo o extravasamento das 
águas dos corpos hídricos nas áreas à montante. Ombreiras 
apoiadas nas calhas fluviais e vãos subdimensionados consti-
tuem as principais ocorrências. A Figura 7.21 ilustra um exem-
plo de redução da seção de escoamento por uma ponte de 
linha férrea no rio Sarapuí.

De maneira a espacializar essas informações para o muni-
cípio de Duque de Caxias, pontes ou canalizações de cursos 
d’água foram identificadas a partir da interseção do shapefile 
de arruamento do IBGE (2013) com os cursos d’águas do mu-
nicípio da base do INEA (2013). 

As Figura 7.22, Figura 7.23, Figura 7.24 e Figura 7.25 apre-
sentam os pontos de interesse para cada distrito do município 
que devem ser alvo de inspeção e, caso identificado irregula-
ridades, propostas intervenções.

Cabe ressaltar que as ações de remoções e/ou modificações 
das obras de arte/canalizações devem ser priorizadas confor-
me o número de pessoas potencialmente beneficiadas e sem-
pre acompanhadas de uma avaliação do funcionamento da 
bacia hidrográfica com objetivo de não transferir inundações 
e, consequentemente, prejuízos à jusante (GUIMARÃES et 
al., 2017). De forma a evitar novas construções com poten-
ciais impactos ao escoamento, critérios mais rigorosos devem 
ser adotados.

7.5. Propostas para o Sistema de 
Microdrenagem
Diante da inexistência de um banco de dados cadastral para 

a rede de microdrenagem do município de Duque de Caxias, 
adotou-se uma metodologia com base nos resultados do re-
censeamento de 2010 do IBGE, juntamente com aspectos da 
topografia e arruamento, para a estimativa da extensão de 
rede a ser implantada. Custos referentes ao metro de rede 
de microdrenagem por metro de rua foram obtidos a partir de 
um estudo realizado pela UFMG (NASCIMENTO et al., 2006), 
que em valores corrigidos, se apresenta como R$ 629,25 por 
metro construído. A Tabela 7.5 apresenta o ranking de prio-
ridades por bairro com respectiva estimativa de custos para 
implantação de rede de microdrenagem.

Tabela: 7.5. Ranking de prioridades por bairro com respectiva estimativa de 
custos para implantação de rede de microdrenagem
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7.6. Propostas Estruturantes 
De forma a compatibilizar o controle de inundações no mu-

nicípio com suas diretrizes de crescimento e zoneamento, a 
atualização do Plano Diretor Urbano Municipal emerge como 
potencial ferramenta para a estruturação da gestão do risco 
de inundações em Duque de Caxias. Frisa-se a necessidade 
de consonância deste instrumento de ordenamento urbano 
municipal com o contexto metropolitano, adequado ao geren-
ciamento dos recursos hídricos em suas bacias hidrográficas 
e às demais políticas e instrumentos legais.

Devido à densa rede hidrográfica da região e à alta suscep-
tibilidade a inundações do município, o estabelecimento de 
uma rede robusta de monitoramento fluviométrico e climato-
lógico constitui base para o entendimento das dinâmicas das 
bacias hidrográficas e seus impactos nos outros sistemas de 
infraestrutura urbana, potencializando a eficácia na adoção 
de medidas de controle e alocação de investimentos.

Dados sobre a evolução do uso e cobertura do solo no mu-
nicípio e em suas bacias hidrográficas nas últimas décadas, 
são importantes para avaliar as variações nas coberturas ver-
des e áreas urbanizadas, bem como a lógica de ocupação.
O depósito irregular de material dragado e resíduos sólidos 

urbanos em planícies inundáveis constitui agravante das inun-
dações, uma vez que impedem o acesso do excedente pluvial 
em áreas naturalmente inundáveis ou previstas para esse fim. 
Uma das medidas mais eficientes na redução dos prejuízos 

de inundações é o incentivo à proteção individual. Moradores 
e comerciantes localizados em áreas inundáveis devem ser 
informados sobre o risco ao qual estão submetidos de ma-
neira transparente, de forma a adotarem medidas protetivas, 
tais como a instalação de comportas removíveis em suas de-
pendências, alocação de estoques e documentos em andares 

Tabela: 7.6. Unidades de Conservação (UC) no município de Duque de Caxias. Fonte- Adaptado de Tenreiro (2015)
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superiores ou estruturas elevadas, escolha de materiais im-
permeáveis nos processos construtivos, construções eleva-
das, entre outros.

Para uma efetiva redução dos riscos de inundações no mu-
nicípio, é de extrema importância que o manejo das águas 
pluviais esteja baseado nas estratégias de planejamento terri-
torial, com ênfase no controle das áreas de risco. Medidas de 
controle do uso do solo devem buscar conter o espraiamento 
das ocupações, promovendo um maior adensamento em re-
giões com menor risco, de preferência potencialmente pró-
ximo às estações de transporte de massa. A gestão do risco 
promovida de forma conjunta ao planejamento territorial deve 
partir de duas ações base: remover a população de áreas de 
alto risco e vedar novas ocupações em áreas com alto perigo, 
evitando, dessa forma, o aumento da exposição de bens e 
pessoas aos danos e prejuízos potenciais das enchentes, o 
que eleva o risco.

7.6.1. Manutenção das Unidades de 
Conservação
A preservação da cobertura vegetal natural, principalmente 

nas cabeceiras e encostas íngremes da bacia, constitui uma 
das mais importantes medidas não estruturais para a redução 
de volumes escoados superficialmente e, consequentemente, 
no controle de inundações.

No município de Duque de Caxias, existem quatro Unidades 
de Conservação de Proteção Integral e três de Uso Susten-
tável, sendo quatro destas municipais, uma estadual e duas 
federais, conforme apresentado na Tabela 7.6..

Cabe destacar as APAs do Alto Iguaçu e do São Bento que 

foram previstas para o controle de inundações. Segundo o 
Decreto Municipal nº 3.020/1997, que dispõe da criação da 
APA São Bento, destaca-se o trecho:

(...) considerando que grande parte da área é sujeita a inun-
dações periódicas tornando-se naturalmente um ecossistema 
de suma importância por abrigar espécies raras ou ameaça-
das de extinção e ser área de transbordamento de dois impor-
tantes rios (Sarapuí e Iguaçu) que percorrem o Município (...)

Tenreiro (2015) avalia que a criação de unidades de conser-
vação municipais representa um avanço na defesa dos re-
cursos naturais do município, ao proteger áreas de floresta 
ombrófila, mananciais, encostas e várzeas. Entretanto, o au-
tor pontua desafios na gestão das unidades, tais quais a deli-
mitação clara do território, o que suscita casos de exploração 
imobiliária e especulação econômica; necessidade de inten-
sificação da fiscalização a fim de evitar exploração irregular 
de recursos naturais, como a água das nascentes; definição 
de políticas de acesso da população, programas de educação 
ambiental, recuperação da cobertura vegetal, entre outros. O 
mapa da Figura 7.26 apresenta as unidades de conservação 
do município de Duque de Caxias.
Destaca-se a existência da UC municipal de Magé denomi-

nada APA da Estrela criada pela Lei ordinária nº 1624/2003 
de 01/10/2003. A APA contempla a margem esquerda dos rio 
Estrela e Imbariê, e o trecho baixo do rio Inhomirim. Cabe 
destacar, ainda, que o desenho desta APA está representada 
de forma aproximada, conforme disponibilizado pelo Ministé-
rio Público do Estado do Rio de Janeiro pelo portal MP em 
MAPAS (acesso em novembro de 2017). 
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Figura 7.26.Unidades de Conservação no município de Duque de Caxias 
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Figura 7.27. Proposição de Área de Proteção Ambiental (APA – Rio Estrela) para 
garantia da manutenção das planícies de inundação da bacia do Rio Estrela 
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Regiões classificadas pelo Indicador de Perigo a Inundações 
como valores Alto e Muito Alto, foram combinadas com áreas 
de Baixo e Muito Baixo pelo Indicador de Exposição. 

Ressalta-se que a definição quanto a atribuição do uso do 
solo urbano é dada pelo Plano Diretor Municipal, no qual ou-
tros perigos ambientais e aspectos socioeconômicos deverão 
compor essa análise, tais como risco de escorregamentos de 
massa, áreas de proteção permanentes, contaminação do 
solo, elevação do nível do mar, infraestrutura instalada, entre 
outros.

Inicialmente, como previsto pelo Projeto Iguaçu, áreas abai-
xo da cota 2,0m deveriam ser preservadas para manutenção 
de suas funções ecológicas, tais como o acúmulo de exce-
dentes pluviais e fluviais.

O zoneamento de áreas destinadas a inundação constitui in-
formação imprescindível para o planejamento do uso do solo 
urbano no município, concernente às características regionais 
dos processos de enchentes fluviais.

7.7. Considerações gerais
De maneira geral, a abordagem para o controle de inunda-

ções deverá considerar a bacia hidrográfica como unidade de 
planejamento a partir de uma visão sistêmica com todos os 
eixos que desempenham papel relevante nos sistemas de in-
fraestrutura urbana. Para tal, a problemática das inundações 
urbanas deverá ser tradada através de uma perspectiva de 
gestão de risco, onde a visão orientada para os corpos hí-
dricos em si deverá ser expandida, no intuito de identificar 
suas relações de potencialidades e consequências com os 

sistemas de transporte, habitacional, industrial, esgotamento 
sanitário, abastecimento de água, gestão de resíduos sólidos, 
entre outros que desempenham papel relevantes na bacia.

O controle sobre o uso e ocupação do solo assume papel 
fundamental na redução dos riscos de inundação, uma vez 
que a substituição da cobertura vegetal e remoção de irre-
gularidades das superfícies alteram as parcelas do balanço 
hídrico, modificando os processos de detenção, retardo, inter-
cepção e infiltração da precipitação.

A manutenção da cobertura vegetal natural e das zonas de 
passagem de cheias constituem umas das medidas mais efi-
cientes na redução dos prejuízos por inundações. Entretanto, 
apesar de as margens fluviais e manguezais serem consi-
deradas áreas de preservação permanente desde o Código 
Florestal de 1965 (Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965), 
a dificuldade de controle dessas áreas por parte dos pode-
res públicos municipais pode ser amplamente encontrada em 
todo território nacional.

Considerando o aumento da frequência e magnitude de 
eventos extremos, em função das mudanças nos padrões cli-
máticos, a abordagem das inundações urbanas a partir da 
gestão do risco eleva o grau de importância e urgência em 
seu processo de discussão e implementação como forma de 
planejamento para a construção de cidades mais resilientes. 

A disponibilização de espaços para ocupação dos exceden-
tes pluviais e a recuperação de áreas degradadas se apre-
sentam como as medidas de maiores garantias a médio/longo 
prazo. Intervenções de dragagens se apresentam como me-
didas eficientes no curto prazo, entretanto exigem constantes 

De forma complementar, o presente estudo apresenta no 
item a seguir a proposta da criação de uma APA que contem-
ple todo o trecho baixo da Bacia do Rio Estrela, isto é, englo-
bando a parte inserida no município de Duque de Caxias.

7.6.2. APA do Rio Estrela

A manutenção das áreas de extravasamento dos rios da ba-
cia do rio Estrela para um controle de inundações mais sus-
tentável é de extrema importância, sendo necessária a for-
malização de uma Área de Proteção Ambiental (APA), com 
impedimento total de ocupação antrópica, conforme mapa 
apresentado na Figura 7.27
.
Dado que porção significativa da área já é formada por man-

guezais, a APA terá função hidráulica e ambiental, abrangen-
do uma área de aproximadamente 23,8km². É indicada a pre-
visão de usos recreativos em parte da área, como parques 
ambientais, prática de esporte e lazer, agregando, ainda, va-
lor socioeconômico à medida.

7.6.3. Áreas com restrição para 
ocupação
De forma a propor diretrizes para a ocupação do solo no mu-

nicípio, devem ser levantadas as áreas propensas a sofrer 
níveis críticos de inundação. A metodologia adotada destaca 
regiões com altas lâminas de inundação ainda não ocupadas, 
isto é, áreas que atualmente desempenham função importan-
te de infiltração, retenção e acúmulo de excedentes pluviais 
e fluviais.
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manutenções e devem ser acompanhadas de uma correta 
destinação e controle de solos expostos. A desobstrução de 
galerias, condutos forçados e a substituição de pilares e om-
breiras apoiadas nas margens principais, devem ser vistos 
com atenção pela equipe técnica responsável, uma vez que 
singularidades e/ou obras de arte podem estar condicionando 
inundações em pontos já conhecidos. Sua simples remoção 
poderá permitir o aumento das velocidades de escoamento e 
condução de maiores vazões, potencialmente inundando no-
vas áreas à jusante.

Ressalta-se a falta de dados com distribuição espacial satis-
fatória na bacia, necessitando de aprimoramento do processo 
de coleta e análise de informações sobre eventos de inunda-
ção para aperfeiçoamento da análise de risco e, consequen-
temente, eficiência na adoção de medidas mitigadoras.  

Figura 7.33.Canal 3 – braço direito na extremidade da 
Rua Brás Cubas, vista para jusante

Figura 7.32. Canal 3 – Após o final do canal 
em concreto

Figura 7.31. Canal 3 canalizado na Av. Brigadeiro Luiz 
Antonio próximo à rua Jamari vista para montante

Figura 7.30. Canal 2 - sob a linha de transmissão, vista 
para jusante da rua do comércio

Figura 7.29.Canal 2 - sob a linha de transmissão, vista 
para montante da rua do Comércio

Figura 7.28. Deságue do Canal 1 - canalizado, sob a 
Rua São Miguel, no Canal de cintura
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APÊNDICE 1 – Intervenções de 
Macrodrenagem

Canais Diversos

Intervenção: Limpeza de trechos e inspeção das galerias
Local de intervenção: Canais Diversos
Bacia: Sarapuí
Rio: Rio Sarapuí 
Proposto por: Fundação COPPETEC - Plano Diretor de Re-

cursos Hídricos, Recuperação Ambiental e Controle de Inun-
dações da Bacia do Rio Iguaçu-Sarapuí

Valor Orçado: (agosto de 2017) - R$ 118.082,71 
Descrição: Foram propostas intervenções em quatro canais 

principais, afluentes do canal de cintura (canal auxiliar) da 
margem direita do rio Sarapuí, ao longo dos municípios de 
São João de Meriti e Duque de Caxias, na baixada fluminen-
se.

Os canais estão localizados entre os bairros Jardim Alegria, 
em São João de Meriti e Jardim Leal em Duque de Caxias. O 
canal 1 se encontra canalizado em galeria circular e seu tre-
cho mais de jusante fica sob a Rua São Miguel que o conduz 
ao canal de cintura (Figura 3). O canal 2 situa-se na divisa 
dos municípios São João de Meriti e Duque de Caxias, no 
mesmo local por onde passa a linha de transmissão da LIGHT 
(Figura 4 e Figura 5). O canal 3 está em galeria no seu trecho 
superior, revestido de concreto na Av. Brigadeiro Luiz Antonio 

(Figura 6) e após esta passa a escoar com seção em solo até 
a sua foz no canal auxiliar, recebendo contribuições na sua 
margem direita de outros canais (Figura 7 e Figura 8). O últi-
mo canal, canal 4, encontra-se na área do Pôlder Alberto de 
Oliveira ao final da rua Aime, no Bairro Olavo Bilac, Duque de 
Caxias-RJ. A Figura 9 apresenta a vista panorâmica da região 
dos canais, do canal auxiliar e do Rio Sarapuí, além do local 
onde foram tiradas as fotos.
Foi realizada uma avaliação da situação atual dos canais. 

Apenas o canal 1 está todo implantado em galeria, os demais 
canais escoam em seção de solo nos seus trechos mais de 
jusante. Cabe observar que os trechos das seções em solo 
dos canais encontram-se no interior da área do Pôlder Alberto 
de Oliveira.

O canal auxiliar, que recebe o escoamento dos canais des-
critos, encontra-se com as condições de escoamento com-
prometidas, o que pode influenciar o seu bom funcionamento. 
As intervenções nos trechos em seção de solo destes canais 
assim como o canal auxiliar são contempladas no projeto do 
Pôlder Alberto de Oliveira. 

As intervenções propostas para a região dos canais são as 
seguintes:
• Limpeza dos trechos em galeria circular (de aproxima-

damente 4.687 m) 
• Limpeza do trecho em seção de concreto 
Atualmente a região é atendida por uma rede drenagem de 

águas pluviais, com galerias em todas as vias. Como suges-
tão recomenda-se a inspeção das galerias de águas pluviais 
(microdrenagem) na área limitada,
- a Oeste pela rua Santa Clara, rua Dárcio e rua Delos; 
- a Norte pela avenida Gerânios, avenida do Comércio e 

rua Pedro Lessa;
- a Leste pela rua Luiz Leal; e
- a Sul pelo canal auxiliar na margem direita do rio Sara-

puí.

Figura 7.34.Vista panorâmica da região dos canais e do canal auxiliar e do Rio Sarapuí
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Canal Bandeira

Intervenção: Demarcação de área de APP e recuperação 
de áreas degradadas
Local da intervenção: Canal Bandeira
Rio: Iguaçu
Bacia: Iguaçu
Proposto por: Fundação COPPETEC - Plano Diretor de Re-

cursos Hídricos, Recuperação Ambiental e Controle de Inun-
dações da Bacia do Rio Iguaçu-Sarapuí
Valor Orçado: A orçar.
Descrição: O canal Bandeira drena uma bacia com área 

aproximada de 10km² e desenvolve-se por cerca de 6km até 
a sua foz na margem esquerda do rio Iguaçu. Sua bacia está 
situada integralmente no município de Duque de Caxias - RJ 
nas proximidades do bairro Amapá. A Tabela 7.7 apresenta as 
características da bacia hidrográfica do canal Bandeira.

Ao longo de seu curso, o canal Bandeira atravessa áreas 
onde ocorre de forma intensa a atividade de extração de areia 
em cava para a construção civil. Observa-se na Figura 7.35 o 
contorno dessa área onde a atividade se processa de forma 
descontrolada em ambas as margens do canal Bandeira, que 
hoje se encontram em um estado de degradação acentuada. 

Os rejeitos da extração podem atingir o curso do rio Iguaçu 
promovendo o seu assoreamento e reduzindo a vida útil das 
obras de dragagem.

 A regularização da atividade nessa bacia é condição essen-
cial para restituir ao Canal Bandeira suas condições anterio-
res, tanto de drenagem, quanto ambientais de maneira geral. 
As ações propostas para este curso de água são:
• Delimitação da área de extração de areia com vistas à 

legalização da atividade;
• Demarcação da Área de Preservação Permanente 

(APP) ao longo do canal Bandeira e recuperação da seção de 
escoamento e das áreas degradadas da bacia deste corpo hí-
drico e de seus afluentes com reflorestamento, sobretudo no 
estirão em correspondência com a área onde se desenvolve 
a atividade de extração;
• Elaboração de um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) 

celebrado entre o órgão ambiental e os mineradores, com vis-
tas à recuperação das áreas degradadas e ao disciplinamen-
to da atividade.

Canal do Patronato São Bento

Intervenção: Limpeza e dragagem de trechos do canal, im-
plantação de parques fluviais e fechamento de ligação com o 
rio Iguaçu.
Local da intervenção: Canal do Patronato São Bento
Bacia: Iguaçu
Rio: Iguaçu
Proposto por: Fundação COPPETEC - Plano Diretor de Re-

cursos Hídricos, Recuperação Ambiental e Controle de Inun-
dações da Bacia do Rio Iguaçu-Sarapuí
Valor Orçado: (agosto de 2017)      

R$ 675.669,30 
Descrição: O Canal do Patronato São Bento possui exten-

são de 1,5km e área de drenagem de 1,12km². Situa-se próxi-
mo ao Núcleo Colonial São Bento no Município de Duque de 
Caxias, RJ. Afluente do rio Iguaçu pela margem direita, teve 

Figura 7.35. Região adjacente ao canal Bandeira e 
delimitação da área de extração 

Tabela: 7.7. Características do Curso e da 
Bacia Hidrográfica do canal Bandeira 
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Canal Assis Chateaubriand

Intervenção: Limpeza do canal
Local da intervenção: Canal Assis Chateaubriand
Bacia: Iguaçu
Rio: Iguaçu
Proposto por: Fundação COPPETEC - Plano Diretor de Re-

cursos Hídricos, Recuperação Ambiental e Controle de Inun-
dações da Bacia do Rio Iguaçu-Sarapuí
Valor Orçado: (agosto de 2017) -  R$ 373.880,64 
Descrição: O Canal Assis Chateaubriand, afluente pela 

margem direita do rio Iguaçu, situa-se nas proximidades do 
Parque Boa Esperança, no Município de Duque de Caxias, 
RJ. As características da bacia hidrográfica do canal Assis 
Chateaubriand estão apresentadas na Tabela 7.8.

O Canal Assis Chateaubriand desenvolve-se por 654 m, dre-
nando uma área de 0,40 km². 
Tem início na região próxima à rua Des. Arthur Heráclito Go-

mes, atravessa a Av. Presidente Kennedy, prolonga-se en-
tre as ruas Manoel Joaquim da Costa Lima e Assis Chate-
aubriand, atravessa o ramal RFSA, desembocando no canal 
auxiliar, que é paralelo ao rio Iguaçu. A Figura 7.37 apresenta 
o trecho final do canal Assis Chateaubriand.

.

Figura 7.36. Áreas destinadas a implantação de parque 

seu traçado original modificado, desenvolvendo-se em gale-
ria no seu trecho mais a montante até atravessar a Avenida 
Presidente Kennedy, e a partir daí apresentando-se em canal 
aberto com seção em solo natural.

Na altura da rua Luís César, o traçado do canal situa-se pa-
ralelo a esta rua, escoando as águas no sentido SE, até o final 
da rua, apresentando aí uma curva de 90º, voltando a escoar 
as águas em direção ao rio Iguaçu até a sua foz neste rio. 

As intervenções propostas para melhoria dos escoamentos 
neste Canal são:• Limpeza e dragagem do trecho em solo 
natural, desde a seção a jusante da avenida Presidente Ke-
nnedy até sua foz (aproximadamente 1.800 m), mantendo 
a largura do canal existente e com fundo de acordo com o 
desenho Planta e Perfil Longitudinal apresentado no Projeto 
Iguaçu para este canal;
• Fechamento da ligação do Canal com o rio Iguaçu. O 

Canal passará a escoar suas águas para o Canal Auxiliar pre-
visto no projeto do Pôlder Núcleo São Bento;
• Implantação de Parques Fluviais localizados nas áreas 

apresentadas na Figura 7.36. As áreas destacadas em ver-
melho são passíveis de alagamentos nos eventos em que o 
reservatório-pulmão do Pôlder Núcleo São Bento atinge sua 
cota de nível d’água máxima (1,20 m) e, portanto, devem pre-
ver usos compatíveis com essa condição.

Tabela: 7.8. Características da Bacia Hidrográfica do 
Canal Assis Chateaubriand 
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São sugeridas as seguintes intervenções para este canal:
• Limpeza ao longo de toda a extensão do canal.

Canal Avenida Presidente Kennedy
Intervenção: Limpeza do canal
Localização da intervenção: Canal Av. Presidente Kennedy
Bacia: Sarapuí
Rio: Sarapuí
Proposto por: Fundação COPPETEC - Plano Diretor de Re-

cursos Hídricos, Recuperação Ambiental e Controle de Inun-
dações da Bacia do Rio Iguaçu-Sarapuí
Valor Orçado: (agosto de 2017) - R$ 204.378,27 
Descrição: O canal da avenida Presidente Kennedy é afluen-

te do rio Sarapuí pela margem esquerda. Drena a região que 
vai do local conhecido como Parque do Carmo até a avenida 
Gomes Freire, margeando a avenida Presidente Kennedy, no 
município de Duque de Caxias, RJ (Figura 7.38).

Atualmente o escoamento vindo das vertentes é encaminha-
do à galeria sob a avenida Fernando Ferrari (Figura 7.39), que 
tem início no cruzamento com a rua Cisplatina e é conduzido, 
segundo o trajeto representado na Figura 7.38, até a avenida 
Presidente Kennedy (Figura 7.40 e Figura 7.41), por cerca de 
1,5 km de extensão. A partir deste ponto, o canal da avenida 
Presidente Kennedy se desenvolve em um canal retangular 
em concreto até a sua foz na área do Pôlder Gomes Freire, 
percorrendo uma extensão de cerca de 1,4 km (Figura 7.42).

Figura 7.37. Região adjacente ao Canal Assis Chateaubriand
Figura 7.38. Trecho superior da região do canal 

da Avenida Presidente Kennedy  

Figura 7.39. Avenida Fernando Ferrari com rua 
Cisplatina inicio da Galeria de águas 

Pluviais vista para Jusante

Figura 7.40. Registro de passagem de uma 
cheia feito por um morador na rua Sileno, próxi-

mo à travessia da av. Presidente Kennedy

Figura 7.41. Estrutura de travessia da av. Presi-
dente Kennedy próximo ao Centro Panamerica-

no de Febre Aftosa vista para jusante

Figura 7.42. Após a travessia, junto ao Centro 
Panamericano de Febre Aftosa, canal paralelo a 

avenida, vista para jusante
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As intervenções propostas para este curso d’água são:
• limpeza do sistema de galeria existente;
• limpeza e desobstrução da travessia sob a avenida 

Presidente Kennedy;
• limpeza em toda a extensão do canal da avenida Pre-

sidente Kennedy e travessias.

Canal Gaspar Ventura
Intervenção: Construção de dique, remoção de casas, ca-

nalização, implantação de parques fluviais, construção de re-
servatório, desvio de trecho, avenidas canais e construção de 
novas travessias.
Local da intervenção: Canal Gaspar Ventura e Afluentes 
Bacia: Sarapuí
Rio: Sarapuí
Proposto por: Fundação COPPETEC - Plano Diretor de Re-

cursos Hídricos, Recuperação Ambiental e Controle de Inun-
dações da Bacia do Rio Iguaçu-Sarapuí
Valor Orçado: (agosto de 2017) R$ 2.488.023,55 
Descrição: O canal Gaspar Ventura situa-se nos bairros 

Pantanal, em Duque de Caxias, e Vila Esperança, no muni-
cípio de Belford Roxo. Afluente do rio Sarapuí pela margem 
esquerda, ao longo de sua extensão o canal Gaspar Ven-
tura recebe contribuições significativas de dois afluentes: o 
canal da avenida dos Colonizadores e o canal da rua Pro-
vidência (Figura 7.43). As características da bacia do canal 
Gaspar Ventura e de seus afluentes estão apresentadas na 
Tabela 7.9. 

Atualmente, o canal Gaspar Ventura se estende em canal 
em solo natural desde a travessia da rua Albano até a foz no 
rio Sarapuí. Neste curso d’ água, em termo de enchentes, os 
trechos críticos estão situados 1) entre as ruas General Arti-
gas e Riva D’ávia e 2) entre a rua Lauro Sodré e a foz no rio 
Sarapuí.

O canal Providência apresenta seção em solo, sendo que, 
no trecho superior, o canal se estende por entre casas e, no 
trecho inferior, por entre as vias da rua (alameda) Nogueira 
da Cruz.

O canal dos Colonizadores, todo em seção em solo, situa-se 
entre a rua Aperana e a avenida dos Colonizadores.

As intervenções propostas são:

Canal Gaspar Ventura:

• Da foz no rio Sarapuí até a rua Lauro Sodré: constru-
ção de dique, até a cota 2,5m, de 350 metros de extensão nas 
duas margens, sendo que, na margem esquerda, a estrutura 
deve ser compatibilizada com o dique previsto no projeto do 
Pôlder Gomes Freire;
• Da rua Lauro Sodré até a rua Riva d’Ávia: implementa-

ção de fundo e seções de projeto e construção de um total de 
1.040 metros de avenida canal (remoção de 25 casas);
• Da rua Riva D’Ávia até a rua General Artigas: substi-

tuição da galeria atual por canal aberto e aproveitamento do 
terreno para a construção de um parque fluvial  (remoção de 
5 casas);
• Da rua General Artigas até a rua Eça de Queiroz: im-

plementação de fundo e seções de projeto e construção de 
288 metros de via na margem direita;
• Da rua General Artigas até a rua Júlio Vieira: implemen-

tação de fundo e seções de projeto, parque fluvial na margem 
direita e 239 metros de via na margem esquerda (remoção de 
31 casas);
• Da rua Júlio Vieira até a avenida dos Colonizadores: 

implementação de fundo e seções de projeto e construção de 
um total de 1.181 metros de avenida canal;
• Da avenida dos Colonizadores até a rua União: imple-

mentação de fundo e seções de projeto e construção de um 
parque fluvial ao longo de 384 metros do canal;

Figura 7.43. Região adjacente ao canal Gaspar Ventura e afluentes 

Tabela: 7.9. Características das bacias hidrográficas 
do canal Gaspar Ventura e afluentes
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• Construção de um reservatório com fundo na cota 
2,30m adjacente ao canal no trecho a montante da avenida 
dos Colonizadores conforme desenho apresentado no Proje-
to Iguaçu. Em eventos de cheia, esse reservatório receberá o 
extravasamento das águas do canal pelas margens, amorte-
cendo, assim, as vazões para jusante (relocação de 28 habi-
tações);
• Desvio do curso do canal no trecho do reservatório 

conforme o esquema apresentado na Figura 19. Esse trecho 
deverá conter proteção em gabião das margens para evitar a 
erosão das margens nas situações de extravasamento;

• Da rua União até a rua Lúcia Ramalho: implementação 
de fundo e seções de projeto e construção de 114 metros de 
via na margem direita e parque fluvial na margem esquerda;
• A partir da rua Lúcia Ramalho implantação de um total 

de 490 metros de avenida canal, no trecho paralelo as ruas 
Rosangela Tostes e Marinara Silva, até a travessia da rua 
Paulo Hani;

• Substituição das atuais travessias das ruas Lauro So-
dré, Platão, Rouge de Lisle, Aristóteles (General Roca), Eça 
de Queiroz, Júlio Vieira e da avenida dos Colonizadores por 
novas travessias com dimensões compatíveis com a área 
molhada da seção transversal de projeto.

Obs.: Desde que um sistema de coleta e tratamento de águas 
residuárias seja devidamente implantado na região, o reser-
vatório previsto, além da função de amortecimento, poderá 
ser adaptado para permitir múltiplos usos, como recreação 
através de praças ou parques de lazer e quadras esportivas.

Canal Providência:

• Implementação de um total de 722 metros de avenida 
canal da foz no canal Gaspar Ventura até a rua Dias Ribeiro 
(Luiz Delfino);
• Da rua Dias Ribeiro até a rua Aporuna (Coleiros): de-

sassoreamento do trecho entre as ruas Apodi e Iembó (Gas-
tão dos Reis), por onde as águas do canal escoam por entre 
as casas.

Canal dos Colonizadores: 

• aproveitamento das vias já existentes (Aperana e da 
avenida dos Colonizadores), para implementação de um total 
de 2.672 metros de avenida canal;
• substituição das travessias das ruas Lucia Ramalho 

(Fortuna), “I”, Riqueza, Providência, Natal e Apeiba, por no-
vas travessias com dimensões compatíveis com a área mo-
lhada da seção transversal de projeto.

Canal Centenário

Intervenção: Expansão de galeria, limpeza e desassorea-
mento de galerias e canal 
Local da intervenção: Canal Centenário
Bacia: Sarapuí
Rio: Canal Jacatirão 
Proposto por: Fundação COPPETEC - Plano Diretor de Re-

cursos Hídricos, Recuperação Ambiental e Controle de Inun-
dações da Bacia do Rio Iguaçu-Sarapuí
Valor Orçado: (agosto de 2017)      

R$ 465.439,20 
Descrição: O canal Centenário, afluente do rio Jacatirão 

pela margem esquerda, situa-se entre os bairros Centenário 
e Jacatirão, no município de Duque de Caxias, RJ. O canal 
Centenário desenvolve-se por uma extensão de 2km, drenan-
do uma área de 1,7km².

O canal possui trechos em galeria, como o trecho que de-
semboca na microdrenagem da rua Joaquim Nabuco e o 
trecho entre a avenida Presidente Kennedy e a foz no canal 
Jacatirão. No trecho entre a rua Joaquim Nabuco e a aveni-
da Presidente Kennedy o canal Centenário segue canalizado, 
alternando trechos em galeria e em seção de concreto a céu 
aberto. No antigo leito do canal Centenário, localizado para-
lelamente à avenida Jacatirão, ainda escoa atualmente parte 
da vazão do canal. Sob a rua Jose de Alencar a vazão que 
seguia pelo antigo leito desemboca na galeria e segue até a 
foz. A Figura 7.45 mostra a região adjacente ao Centenário

Cabe registrar que o sistema de microdrenagem dos bairros 
Centenário e Jacatirão funcionam de modo ineficiente, o que 
é responsável por parte das inundações na região.

Figura 7.44. Área para implantação do reservatório em verde 
e desvio do curso do canal em azul 
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As intervenções a serem implementadas são:
a. Estender a galeria da rua Joaquim Nabuco pelas ruas 

Otávio Ascoli e Himalaia, contornando a escola e substituindo 
o trecho que atualmente passa pelo desvio provisório;
b. Limpeza e desassoreamento das galerias existentes;
c. Limpeza, desassoreamento e regularização da calha 

do leito antigo do canal Centenário, situada a montante da 
avenida Presidente Kennedy.

Canal da Rua Alcione
Intervenção: Implantação de parques fluviais, limpeza de tre-
chos do canal substituição de travessia existente e implanta-
ção de seção em solo

Local da intervenção: Canal da Rua Alcione

Bacia: Iguaçu
Rio: Iguaçu
Proposto por: Fundação COPPETEC - Plano Diretor de Re-

cursos Hídricos, Recuperação Ambiental e Controle de Inun-
dações da Bacia do Rio Iguaçu-Sarapuí
Valor Orçado: (agosto de 2017)      

R$ 551.400,52 

Descrição: O Canal da rua Alcione, com extensão total de 
cerca de 920m, é contribuinte do canal auxiliar do pôlder Nú-
cleo São Bento, situado na margem direita do rio Iguaçu. Situ-
a-se entre os Bairros Parque Alvorada e Jardim Vila Nova, no 
Município de Duque de Caxias – RJ, e escoa paralelamente à 
rua Maria Andrade e à Alameda Vitória. 

Na parte inicial do curso d’água até próximo ao final da rua 
Alcione, por cerca de 400m, o escoamento se dá por dois 
braços canalizados em galeria. O braço direito escoa sob a 
rua Alcione e o braço esquerdo que vem da avenida Presi-
dente Kennedy, escoa entre edificações. Estes dois braços 
se unificam a cerca de 30 metros a jusante da rua Alcione. 
Verificou-se que há uma residência construída sobre o canal, 
comprometendo a seção de escoamento, como mostra a Fi-
gura 7.46.

Segundo informações obtidas de um morador, o canal foi 
aterrado e o seu curso desviado para uma galeria, que passa 
sob a via Alameda Vitória que o encaminha até a rua Beira 
Linha. No local que supostamente era o leito antigo, existe a 
chegada de uma pequena contribuição pela margem direita e 
um barramento. Em visita ao local detectou-se grande quanti-
dade de entulho aterrando parte do curso d’água.

No trecho final a jusante da rua Beira Linha, o curso d’água 
escoa em seções de solo, em área antigamente destinada 
ao armazenamento de água em chuvas extraordinárias. Atu-
almente, essa área encontra-se loteada e o estabelecimento 
da ocupação deve ser condicionado a uma cota superior a 
1,50m.

As características da bacia hidrográfica do canal da rua Al-
cione são apresentadas na Tabela 7.10 

Figura 7.45. Região adjacente ao Centenário

Figura 7.46. Construção sobre o leito, poucos metros após a 
junção dos dois braços do canal - vista para jusante
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As Intervenções propostas são:
• No trecho inferior do canal, que vai da rua Beira Linha 

até o canal auxiliar, é indicada a limpeza do canal.
• A implantação de um parque fluvial em ambas as mar-

gens. Na margem esquerda este deverá se estender até ao 
canal Nossa Senhora das Graças (Figura 7.47).
• Sob a rua Beira Linha, deve-se substituir a travessia 

existente, por uma galeria retangular com altura de 1,5m e 
largura 2,0m, numa extensão de 32 metros.
• Da rua Beira Linha até a confluência dos braços for-

madores do canal nas proximidades da rua Alcione, deverá 
ser implantada uma seção em solo, onde se acredita ser o 
traçado antigo do canal.
• No trecho acima mencionado está prevista a implanta-

ção de um parque fluvial em ambas as margens, sendo ne-
cessária a desapropriação de algumas residências. O parque 
deverá se localizar como indicado na Figura 7.48, e na sua 
extremidade de jusante deverá ser instalada uma galeria re-
tângular entre as casas e a rua Beira linha, que conduza o 
escoamento até o ponto de travessia, que deverá ser implan-
tada no final da Alameda Vitória. 

Pôlder Cidade dos Meninos
Intervenção: Abertura de trecho do dique e alteamento de 

estrada.
Local da intervenção: Pôlder Cidade dos Meninos
Bacia: Sarapuí
Rio: Sarapuí
Proposto por: Fundação COPPETEC - Plano Diretor de Re-

cursos Hídricos, Recuperação Ambiental e Controle de Inun-
dações da Bacia do Rio Iguaçu-Sarapuí
Valor Orçado: (agosto de 2017) R$                                             171.678,46 
Descrição: O Pôlder Cidade dos Meninos localiza-se no Mu-

nicípio de Duque de Caxias e é compreendido em uma área 
delimitada a leste pela margem direita do rio Pilar, a oeste 
pela margem esquerda do rio Capivari e a sul pela margem 
esquerda do rio Iguaçu, como representado na Figura 7.49. 
a região do Pôlder Cidade dos Meninos possui baixo grau 
de ocupação, apresentando apenas algumas habitações ao 
longo da estrada Caioaba. 

O Pôlder Cidade dos Meninos foi inicialmente concebido 
para proteger a área interna ao pôlder das cheias dos rios 
em seu entorno. No Projeto Iguaçu ele foi estudado com uma 
concepção diferente, na qual parte da área interna do pôl-
der passa a ser vista como uma área para amortecimento de 
cheias do rio Iguaçu. 

Figura 7.47. Local destinado a implantação do 
parque próximo ao canal auxiliar

Figura 7.48. Local destinado a implantação do parque no antigo leito

Tabela: 7.10. Características do Curso e 
da Bacia Hidrográfica do canal da rua Alcione
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Para que a área interna do Pôlder Cidade dos Meninos pos-
sa amortecer as cheias do rio Iguaçu será necessária a se-
guinte intervenção na região:
• Abertura de um trecho do dique existente na margem 

esquerda da confluência do rio Capivari com o rio Iguaçu, 
num total de 100 metros de extensão, rebaixando o trecho 
para a cota 1,3 metros. Este trecho pode ser visto na imagem 
apresentada na Figura 7.50.
• Alteamento da Estrada da Caioaba para a cota mínima 

de 3,0 metros.

Com essas intervenções ocorrerá o amortecimento das 
cheias do rio Iguaçu e assim redução dos níveis máximos 
atingidos pelo rio nos trechos a jusante do Pôlder Cidade dos 
Meninos. Sob diferentes configurações de áreas disponíveis 
para inundação dentro do Pôlder, obsertvadas na Figura 7.51, 
os resultados para a redução dos níveis d’água do rio Iguaçu 

para um evento de precipitação simulado com TR igual a 50 
anos variam conforme observado na Figura 7.52.

Figura 7.49. Região do Pôlder Parque Cidade dos Meninos 

Figura 7.50. Localização do trecho de dique a ser retirado para permitir 
o extravasamento das águas dos rios Capivari e Iguaçu

É possível observar que, apesar do Cenário 1 possuir maior 
área disponível para inundação e garantir melhores resulta-
dos, a área proposta neste cenário vai de encontro ao zonea-
mento municipal em vigor.

Canal Nossa Senhora das Graças
Intervenção: Inspeção e limpeza de galerias, canalização, 

substituição de galeia e implantação de Parque Fluvial. 
Local da intervenção: Canal Nossa Senhora das Graças 
Bacia: Iguaçu
Rio: Iguaçu
Proposto por: Fundação COPPETEC - Plano Diretor de Re-

cursos Hídricos, Recuperação Ambiental e Controle de Inun-
dações da Bacia do Rio Iguaçu-Sarapuí
Valor Orçado: (agosto de 2017)      

R$  536.529,76
Descrição: O Canal Nossa Senhora das Graças, afluente 

pela margem direita do rio Iguaçu, situa-se nas proximidades 
do bairro de mesmo nome, no Município de Duque de Caxias, 
RJ. Possui área de drenagem de 1,08 km² e extensão de 1,4 
km.

Figura 7.51. Cenários de Inundação do Pôlder dos Meninos 
segundo Sousa et al., 2009 

Figura 7.52. Perfil de linha d`água do rio Iguaçu com TR 20 anos para 
os cenários modelados por Sousa et al., 2009 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO FINAL - DEZEMBRO, 2017

202

O Canal encontra-se com seção em solo da foz até a rua 
Jaime Costa. No trecho final da rua Beira Linha até da foz o 
Canal encontra-se atualmente coberto por vegetação, como 
pode ser visto. A montante da rua Beira Linha, se desenvolve 
em uma galeria que se estende até a montante da rua Alexan-
dre Dumas.

Em visita ao local, ficaram visíveis as péssimas condições de 
manutenção da calha do canal, o que dificulta o escoamento 
em tempo chuvoso, aumentando, assim, os riscos de enchen-
tes. No trecho em solo a calha esta assoreada e as margens 
sem conservação. A galeria encontra-se assoreada e sua sa-
ída tomada por grande quantidade de vegetação, o que com-
promete o escoamento. Foi constatado junto a alguns mora-
dores que o mau funcionamento do canal auxiliar e do pôlder 
Núcleo São Bento interfere no escoamento do canal. A Figura 
7.53 permite visualizar a situação do Canal Nossa Senhora 
das Graças, bem como a ocupação e uso 

A partir destas observações são sugeridas as seguintes in-
tervenções para o Canal Nossa Senhora das Graças:
• Inspeção e limpeza das galerias do trecho superior do 

Canal com extensão de cerca de 700m.
• Substituição da galeria sobre a rua Beira Linha por ga-

leria retangular de 3 metros de largura e 2,5 metros de altura.
• Implantação de Seção de Projeto entre as ruas Jaime 

Costa e a foz no Canal Auxiliar conforme desenho Planta e 
Perfil Longitudinal. Trecho com extensão de cerca de 800m.
• Implantação de parque fluvial entre a foz e a rua Beira 

Linha (Figura 7.54), em nível superior à cota 1,5 metros.

Canal Lins Pinto
Intervenção: Limpeza da seção em solo
Local da intervenção: Canal Lins Pinto
Rio: Iguaçu
Bacia: Iguaçu
Proposto por: Fundação COPPETEC - Plano Diretor de Re-

cursos Hídricos, Recuperação Ambiental e Controle de Inun-
dações da Bacia do Rio Iguaçu-Sarapuí
Valor Orçado: (agosto de 2017)       

R$ 22.884,98 
Descrição: O Canal Lins Pinto deságua no canal auxiliar do 

rio Iguaçu pela margem direita, situa-se próximo a travessia 
da Avenida Presidente Kennedy sobre o rio Iguaçu, no bairro 
Parque Esperança, no Município de Duque de Caxias, RJ. 
Tem uma extensão aproximada de 850 m ao longo da rua 
Alexandrino Pinto e drena uma área de cerca de 0,3 km². A 
Figura 7.55 apresenta a situação da região adjacente ao ca-
nal Lins Pinto.

Figura 7.53. Região adjacente ao Canal Nossa Senhora das Graças 

Figura 7.54. Parque Fluvial na foz do Canal Nossa Senhora das Graças 

Figura 7.55. Região adjacente ao Canal Lins Pinto 
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O Canal Lins Pinto escoa numa calha em terreno natural, 
tendo à margem direita pela rua Alexandrino Pinto e à mar-
gem esquerda a linha de transmissão da rede elétrica, uma 
área não edificante. Atualmente, a maior influência sobre o 
nível d’água no Canal ocorre em decorrência das cheias do 
Rio Iguaçu.

Intervenção proposta: limpeza da seção em solo em toda a 
sua extensão.

Pôlder Alberto de Oliveira

Intervenção: Diversas
Local da intervenção: Pôlder Alberto de Oliveira
Bacia: Sarapuí
Rio: Rio Sarapuí 
Proposto por: Fundação COPPETEC - Plano Diretor de Re-

cursos Hídricos, Recuperação Ambiental e Controle de Inun-
dações da Bacia do Rio Iguaçu-Sarapuí
Valor Orçado: (agosto de 2017)            

R$  8.371.618,13 

Descrição: O Pôlder Alberto de Oliveira situa-se no bairro 
de Olavo Bilac, no município de Duque de Caxias, ao lon-
go da margem direita do rio Sarapuí, no trecho entre a linha 
de transmissão da Light e as imediações da avenida Presi-
dente Kennedy compreendendo uma área livre de 200.000 
m². Originalmente o reservatório pulmão ocupava uma área 
de 1.200.000 m², que vem continuamente sofrendo pressões 
antrópicas de ocupação, seja para habitação ou para outros 
fins. Esta perda de área, originalmente destinada ao armaze-

namento temporário das águas da bacia de drenagem desta 
região, tornou-se fator determinante de um agravamento das 
inundações nesta região. As intervenções previstas têm como 
objetivo minimizar este problema.

A Figura 7.56 apresenta a área remanescente do pôlder e 
sua futura expansão. A bacia que contribui ao pôlder possui 
uma área de drenagem de 14,7 km².

As intervenções propostas consistem de:
• elevação da cota de coroamento do dique em confor-

midade com o projeto da futura via a ser implantada sobre os 
diques marginais do rio Sarapuí;
• relocação de aproximadamente 160 habitações na 

área interna do Pôlder, (processo já em andamento); 
• ampliação das passagens que interligam o canal auxi-

liar ao antigo pulmão. 
• movimentos de terraplenagem em áreas internas ao 

pôlder;

• implantação de 9 campos de futebol que também fun-
cionarão como área de acumulação de água em épocas de 
temporais;
• criação de áreas de lazer protegidas de enchentes;
• implantação de um herbário e reserva de espaço para 

a Prefeitura construir instalações de interesse social.

Pôlder Gomes Freire
Intervenção: Implantação de reservatório pulmão, alteamen-

to e complementação do dique, implantação de nova estrutu-
ra de comportas e área de lazer.
Local da intervenção: Pôlder Gomes Freire
Bacia: Sarapuí
Rio: Sarapuí

Figura 7.56. Região adjacente ao Pôlder Alberto de Oliveira. 
Figura 7.57. Destaque das áreas de intervenção 
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Proposto por: Fundação COPPETEC - Plano Diretor de Re-
cursos Hídricos, Recuperação Ambiental e Controle de Inun-
dações da Bacia do Rio Iguaçu-Sarapuí
Valor Orçado: (agosto de 2017)            

R$ 2.730.811,44
Descrição: O Pôlder Gomes Freire localiza-se no município 

de Duque de Caxias - RJ, na margem esquerda do rio Sara-
puí, numa localidade conhecida como Vila Fraternidade. Tem 
conexão com o canal Gomes Freire. O bairro localizado no 
interior do pôlder é chamado de Vila Fraternidade e possui 
uma área de aproximadamente 83,59 ha.

Os canais da região do pôlder se encontram assoreados e 
as comportas em péssimo estado de conservação. A região 
apresenta características típicas das áreas favelizadas da 
Baixada Fluminense, com ocupação urbana desordenada, 
sem serviços de saneamento ambiental e sujeita a inunda-
ções.

Existe um projeto para a macrodrenagem da região do Pôl-
der Gomes Freire aprovado pela SERLA, mas que ainda não 
foi implementado. O projeto foi desenvolvido pela Fundação 
Dom Cintra para a prefeitura de Duque de Caxias, e contem-
pla as seguintes obras:
• Implantação do reservatório pulmão, conforme apre-

sentado na Figura 7.58, destacando a área de alagamento 
em contorno vermelho. O projeto preserva uma construção na 
margem esquerda do rio Sarapuí;
• Alteamento e a complementação do dique da margem 

esquerda do Sarapuí; e 
• Construção de um canal auxiliar ligando o reservató-

rio pulmão ao canal Gomes Freire por uma galeria retangular 
com dimensões 6,00 x 1,50 m.

• No que se refere a implantação do reservatório-pul-
mão, foram propostos como intervenções a demolição da atu-
al estrutura de controle e implantação de uma nova estrutura 
de comportas na foz do canal Gomes Freire, além de um ou-
tro conjunto de comportas a ser implantado no reservatório-
-pulmão afim de otimizar o esvaziamento deste;
• O projeto do reservatório abrange a área entre o dique 

do canal Gaspar Ventura e o início da ocupação às margens 
da travessa Barão Vermelho, local onde as moradias deverão 
ser preservadas. 
• Está prevista uma área de lazer na margem direita do 

canal Gomes Freire, junto ao canal auxiliar, que poderá rece-
ber águas de inundações mais severas. Porém, essa alterna-
tiva implica a necessidade de implantação de serviço de co-
leta de esgoto para melhorar a qualidade da água que escoa 
pelo sistema de drenagem.

Pôlder Núcleo São Bento
Intervenção: Implantação de seção de projeto, recuperação 

e limpeza de comportas, arrasamento de área de reservação, 
instalação de nova estrutura de comportas, alteamento de di-
que.
Local da intervenção: Pôlder Núcleo São Bento
Bacia: Iguaçu
Rio: Iguaçu
Proposto por: Fundação COPPETEC - Plano Diretor de Re-

cursos Hídricos, Recuperação Ambiental e Controle de Inun-
dações da Bacia do Rio Iguaçu-Sarapuí
Valor Orçado: (agosto de 2017)      

R$ 12.130.028,84 

Descrição: O pôlder Núcleo São Bento situa-se na faixa mar-
ginal direita do rio Iguaçu, no trecho a jusante da Avenida Pre-
sidente Kennedy, na divisa entre os municípios de Duque de 
Caxias e Belford Roxo. Essa área contém os bairros conhe-
cidos como Nossa Senhora das Graças e Boa Esperança, no 
município de Duque de Caxias.

A bacia hidrográfica contribuinte ao pôlder, com área com 
cerca de 4,70 km², possui ocupação variando de baixa a mé-
dia densidade, apresentando desde ocupações subnormais a 
loteamentos regularizados dotados de equipamentos urbanos 
e estrutura de saneamento. 

Houve significativa redução das áreas de armazenagem pre-
vistas no Projeto Iguaçu com a expansão da ocupação irregu-
lar. As áreas disponíveis para armazenamento foram levanta-
das em visitas ao local pela equipe do projeto. 

Figura 7.58. Planta de localização do reservatório-pulmão



131
BOLETIM nº 6688

Segunda-feira
06 de Maio de 2019

Boletim Oficial
do Município

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO FINAL - DEZEMBRO, 2017

205

Os principais canais de drenagem afluentes ao canal auxiliar 
do Pôlder Núcleo São Bento são, de montante para jusante: 
Canal Lins Pinto; Canal Chateaubriand; Canal Nossa Senho-
ra das Graças; Canal Alcione; Canal Patronato de São Bento. 
Esses canais receberão intervenções conforme projetos ela-
borados para cada curso d’água.

A ligação do Canal Auxiliar com o rio Iguaçu encontra-se 
aberta, o que acarreta constantes inundações ocasionadas 
pelo aumento dos níveis d’água no rio Iguaçu. Para a redução 
dos riscos de inundações causadas pelo efeito da elevação 
do nível d’água do rio Iguaçu, foi projetado um conjunto de 
reservatórios-pulmão ligados entre si pelo canal auxiliar exis-
tente paralelo ao rio Iguaçu, capaz de receber e acumular as 
águas drenadas da bacia hidrográfica dessa região enquanto 
durar a cheia do rio. A comunicação desses reservatórios com 
o rio Iguaçu será feita através de estruturas de comportas de 
sentido único, impossibilitando a entrada das águas do Igua-
çu no sistema de macrodrenagem da região do pôlder.

São previstas as seguintes intervenções na região:
• Implantação do conjunto de reservatórios pulmão, com 

as áreas e cotas apresentadas na Tabela 7.13. Será necessá-
rio realocar as famílias que estão ocupando áreas previstas 
para implantação desses reservatórios;
• Implantação de seção de projeto do Canal Auxiliar

conforme perfil ilustrado no Projeto Iguaçu e áreas molhadas 
apresentadas na Tabela 7.14.
• Arrasamento das áreas destinadas aos reservatórios-

-pulmão para a cota 0,50m. Essas áreas, destacadas na ima-
gem da Figura 7.59, possuem ocupação rarefeita e atualmen-
te estão recebendo novos loteamentos.

• Recuperação e limpeza das comportas existentes.
• Instalação de uma nova estrutura de comportas de flu-

xo único na foz do canal Lins Pinto dotada de duas comportas 
do tipo FLAP com um metro de diâmetro cada, perfazendo 
um total de três estruturas com duas comportas cada, como 
descrito na Tabela 7.15.
• Alteamento do dique entre o Canal Auxiliar e o rio Igua-

çu para as cotas apresentadas no Projeto Iguaçu.

Barragem do rio Capivari
Intervenção: Reservatório do Rio Capivari
Local da intervenção: Bacia do rio Capivari
Bacia: Bacia do rio Capivari/Bacia do rio Iguaçu
Rio: Rios Capivari e Água Preta
Proposto por: Sousa et. al. (2015)  e Plano Metropolitano 
Valor Orçado: Á orçar.

Descrição: Barragem proposta entre a confluência dos rios 
Água Preta e Capivari, pouco antes do deságue do Capiva-
ri na margem esquerda do rio Iguaçu. A localização da bar-
ragem e área inundada estão apresentadas na Figura 7.60. 
Sousa et al. (2015)16 simula a introdução da barragem na 
modelagem hidrodinâmica de cheias para a bacia do rio Igua-
çu, para um evento de precipitação com tempo de recorrência 
igual a 50 anos. 

Figura 7.59. Áreas destinadas aos reservatórios-pulmão, canal auxiliar 
e posicionamento das comportas Tabela: 7.13. Áreas e cotas para implantação dos reservatórios-pulmão 

Tabela: 7.14. Áreas molhadas das seções transversais do Canal Auxiliar

Tabela: 7.15. Características das estruturas de comportas para 
ligação do canal auxiliar com o rio Sarapuí
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Como resultado, a barragem provoca o alagamento de uma 
área de cerca de 3 km², que otimizados à eficiência máxima 
do reservatório, mostram uma capacidade de amortecimen-
to da onda de cheia de 88%, reduzindo a vazão de pico de 
90m³/s para pouco mais de 11m³/s. Além disso, o efeito da 
implantação do reservatório sobre o rio Iguaçu reduz os níveis 
máximos de cheia, chegando a reduzir o nível d’água em 25 
cm para o trecho em frente ao pôlder do Outeiro, região onde 
a ocupação da margens é mais intensa, aumentando assim a 

segurança dos diques existentes na região. Os gráficos da Fi-
gura 7.61 ilustram a eficiência e nível d’água do reservatório.

Canal Jacatirão – Pôlder Jacatirão
Intervenção: Limpeza de trechos do canal.
Local da intervenção: Canal Jacatirão
Bacia: Sarapuí
Rio: Sarapuí
Proposto por: Fundação COPPETEC - Plano Diretor de Re-

cursos Hídricos, Recuperação Ambiental e Controle de Inun-
dações da Bacia do Rio Iguaçu-Sarapuí
Custo Estimado: (agosto 2017) -      

R$ 1.670.788,79 
Descrição: O canal Jacatirão, afluente pela margem direita 

do rio Sarapuí, drena os bairros de Vila Sarapuí, Vila Leo-
poldina, Vila Itamarati e Itatiaia, no município de Duque de 
Caxias, RJ. Sua área de drenagem é de 7,45km².
Atualmente, as águas do canal Jacatirão escoam em uma 

galeria construída sob a rua Itatiaia, desde os arredores da 
avenida Presidente Kennedy até a travessia da rua Doutor 
Laureano. A jusante desta travessia, as suas águas escoam 
em canal com fundo em solo e paredes revestidas com es-
tacas-prancha de concreto estroncadas até a sua foz, no rio 
Sarapuí. A Figura 7.62 mostra a intensa ocupação do solo na 
região.

Figura 7.60.  a) Confluência dos rios Água Preta e Capivari, pouco antes do exutório no rio Iguaçu. 
b) Área inundada pelo reservatório da barragem do rio Capivari

Figura 7.61. a) Vazão na foz do rio Capivari, com e sem o reservatório. 
b) Nível d’água no reservatório e à jusante 
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O canal Jacatirão sofre inundações causadas pelo reman-
so do Rio Sarapuí. O Plano Diretor de Recursos Hídricos da 
Bacia dos Rios Iguaçu-Sarapuí (1996)  previa, para mitiga-
ção deste problema, a criação de um pôlder para essa re-
gião. Uma área na foz do Rio Jacatirão tinha sido reservada 
para servir como reservatório pulmão deste pôlder e acumular 
águas pluviais até o esvaziamento do Rio Sarapuí, para então 
ser esvaziada também. Esta área reservada para o setor de 
manejo de águas pluviais foi ocupada por um empreendimen-
to, como mostra a Figura 7.63.

As intervenções propostas para este curso d’água são:
• limpeza do trecho em canal com fundo em solo e pa-

redes revestidas com estacas-prancha de concreto (de cerca 
de 3.610 m de extensão); e
• limpeza do trecho em galeria (de aproximadamente 

1.375 m) 
Por fim, convém ainda acrescentar que, além de ampliar a 

capacidade de vazão do canal Jacatirão, a implementação 
desta intervenção, por desobstruir os deságues, também pro-
porcionará melhores condições de escoamento para os ca-
nais Caturité e Centenário, afluentes deste curso d’água.
Entretanto é necessário, além da limpeza do canal, um estu-

do/intervenção para remoção do empreendimento e constru-
ção do pôlder conforme previa o Plano Diretor de Recursos 
Hídricos da Bacia dos Rios Iguaçu-Sarapuí (1996).  Sem esse 
pôlder o canal Jacatirão continuará extravasando devido ao 
remando do rio Sarapuí.

Canal Bananal
Intervenção: Limpeza de trechos de galeria e canal.
Local da intervenção: Canal Bananal
Bacia: Sarapuí
Rio: Rio Sarapuí 
Proposto por: Fundação COPPETEC - Plano Diretor de Re-

cursos Hídricos, Recuperação Ambiental e Controle de Inun-
dações da Bacia do Rio Iguaçu-Sarapuí
Valor Orçado: (agosto de 2017) -      

R$ 321.440,11 
Descrição: O canal Bananal, afluente pela margem direita do 

rio Sarapuí, situa-se no bairro Jardim Leal, no município de 
Duque de Caxias, RJ. Este canal desemboca no canal auxiliar 

do Pôlder Alberto de Oliveira a cerca de 1 km a montante da 
Avenida Presidente Kennedy. Drena uma área de 1,12 km². A 
Figura 7.64 presenta a situação do canal Bananal, bem como 
a ocupação e uso do solo da região adjacente a este curso 
d’água.

O canal Bananal se encontra canalizado em seção de con-
creto a partir da rua Retiro, desenvolvendo-se entre as ruas 
Bananal e Dom Silvério, apresentando neste trecho habita-
ções ao longo das margens até passar sob a travessia da rua 
Pedro Lessa, seguindo ao lado da rua Luiz Leal até desembo-
car no canal Auxiliar do rio Sarapuí.

Foram implantadas pelo Plano Nova Baixada galerias de de-
rivação, sendo uma parte sob a rua São Francisco, retornan-
do ao canal original na rua Faleiro de Freitas Lima e outra 
parte com início a partir da rua Bom Jardim, desviando parte 
do fluxo de água para esta galeria que se estende sob a ave-
nida Bananal até retornar ao canal alguns metros a jusante da 
rua Luiz Alves Pereira.

Figura 7.62. Região adjacente ao canal Jacatirão

Figura 7.63. Áreas inicialmente destinadas para o controle de inunda-
ções que foram ocupadas para outros usos

Figura 7.64. Região adjacente ao canal Bananal
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A visita de campo realizada pela equipe do Projeto Iguaçu 
constatou a péssima condição de manutenção da calha do 
canal Bananal, o que dificulta os escoamentos em tempos 
chuvosos, aumentando, assim, os riscos de enchentes. Na 
rua Bom Jardim, início do trecho com galeria de derivação, 
ficou constatado em conversa com moradores o mau funcio-
namento da galeria, provocando uma grande retenção dos 
escoamentos naquela seção e inundando toda a região adja-
cente, inclusive as casas ao redor.

A partir destas observações foram sugeridas as seguintes 
intervenções para o canal Bananal:
• Inspeção e limpeza das galerias de derivação sob a 

rua São Francisco (cerca de 240 m) e Avenida Bananal (cerca 
de 340 m);
• Limpeza de toda extensão do canal com início na rua 

João Clementino até sua foz no Canal Auxiliar (cerca de 1340 
m).

Pôlder Amapá 
Intervenção: Canalização e estrutura de comportas
Local da intervenção: Pôlder do amapá
Bacia: Iguaçu
Rio: Iguaçu
Proposto por: Fundação COPPETEC - Plano Diretor de Re-

cursos Hídricos, Recuperação Ambiental e Controle de Inun-
dações da Bacia do Rio Iguaçu-Sarapuí
Valor Orçado: (agosto de 2017)     

R$ 7.680.301,37 

Descrição: O Pôlder do Amapá situa-se na margem esquer-
da rio Iguaçu, no trecho da confluência com o rio Botas, no 
bairro do Amapá, município de Duque de Caxias. A área do 
pôlder fica limitada ao norte pela estrada Rio Douro, ao leste 
pelo dique marginal dos rios Capivari e Água Preta, à oeste 
e sul pelo dique marginal do rio Iguaçu. A bacia hidrográfi-
ca contribuinte ao Pôlder drena uma área com cerca de 4,50 
km². A área protegida pelos diques dos rios Iguaçu e Capivari/
Água Preta possui uma ocupação de baixa densidade, mas 
com indicativos de expansão urbana com demarcação de fu-
turos loteamentos já visíveis nas imagens de satélite.

Não existem cursos d’água significativos dentro da área do 
pôlder, sendo a drenagem feita por pequenas valas.

A ligação do Canal Auxiliar com o rio Iguaçu encontra-se 
aberta permanentemente, o que acarreta inundações ocasio-
nadas pelo aumento dos níveis d’água no rio Iguaçu. Essas 
inundações ocorrem quando os escoamentos superficiais ge-
rados pelas chuvas precipitadas sobre a bacia do pôlder coin-
cidem com uma situação de nível d’água alto no rio Iguaçu, 
propiciada pela precipitação na sua bacia a montante deste 
trecho ou devido à elevação do nível do mar nas marés altas 
(preamares). Em um cenário mais alarmante, a cheia do rio 
Iguaçu ocorre simultaneamente a uma situação de preamar, 
aumentando ainda mais o nível d’água no rio, agravando o 
efeito de “afogamento” da drenagem da área entre diques.

A seguir, são descritas as intervenções propostas:
• Implantação de dois reservatórios-pulmão (R1 e R2) 

interligados pelo canal auxiliar existente paralelo aos diques 
marginais dos rios Iguaçu e Capivari/Água Preta, capazes de 
receber e acumular as águas drenadas da bacia hidrográfica 
dessa região enquanto durar a cheia. Essa intervenção tem 
como objetivo reduzir os riscos de inundações causadas pelo 
efeito da elevação do nível d’água do rio Iguaçu. A comunica-
ção desses reservatórios com o rio Iguaçu será feita através 
de estruturas de comportas de sentido único, impossibilitando 
a entrada das águas do Iguaçu no sistema de macrodrena-
gem da região do pôlder. A Figura 41 apresenta a localização 
das áreas dos reservatórios pulmão e a Tabela 7.16 apresen-
ta as áreas e cotas de implantação desses reservatórios.

Figura 7.65. Bacia contribuinte para o pôlder do Amapá, 
destacada em vermelho 
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A implantação do conjunto de reservatórios-pulmão do pôlder 
do Amapá demandará as seguintes intervenções na região:
• Implantação de seção de projeto no Canal Auxiliar ao 

longo de 6.130 m conforme ilustrado nos desenhos “Pôlder do 
Amapá” do Projeto Iguaçu.
• Instalação de estrutura de comportas (Tabela 7.17)

O canal auxiliar se desenvolve por toda a extensão dos di-
ques, com declividade sentido Noroeste-Sudeste, permitindo 
que todo o escoamento se direcione para o ponto mais baixo 
do canal, onde está localizada a estrutura de comporta de 
ligação com o rio Iguaçu. Este ponto encontra-se próximo à 
estrada do Amapá. O perfil do canal auxiliar está apresentado 
no desenho Pôlder do Amapá – Perfil Longitudinal

Canal Campos Elíseos 
Intervenção: Diversas
Local de intervenção: Canal Campos Elíseos e afluentes
Bacia: rio Iguaçu
Rio: canal Campos Elíseos e afluentes
Proposto por: Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia 

dos Rios Iguaçu/Sarapuí, com Ênfase no Controle de Inunda-
ções – Projeto Iguaçu 
Valor Orçado: (agosto de 2017)     

R$ 15.096.621,61 
Descrição: O canal Campos Elíseos, afluente pela margem 

esquerda do canal auxiliar da REDUC, possui extensão de 
2.164m e drena uma área de 2,2km². Está localizado no Dis-
trito de Campos Elíseos, no Município de Duque de Caxias, 
RJ.

São previstas diversas intervenções no trecho do canal à ju-
sante do ramal da RFFSA, inclusive relocação de moradores 
em áreas de risco.

As intervenções são: canalização com seções em solo, em 
concreto e, com paredes em concreto e fundo em solo, subs-
tituição de travessias, limpeza e regularização de calha e relo-
cação de 20 moradias. É prevista a implantação de seção de 
projeto em três trechos do canal Campos Elíseos e implanta-
ção de travessias em cinco trechos.

No seu afluente pela margem esquerda, próximo à rua Dou-
tora Maria Nunes Correia, são previstas obras de canalização 
com paredes em estacas e fundo em solo, no trecho entre a 
travessia sobre a RFFSA e a sua foz, e implantação de seção 
em solo, no trecho compreendido entre a rua Visconde de 
Caravelas e a RFFSA. Também serão necessárias obras para 
implantação de travessias em galeria retangular em quatro 
trechos.

Figura 7.66. Possíveis áreas para implantação de parques urbanos e localização dos reservatórios pulmão

Tabela: 7.16. Áreas e cotas para implantação dos reservatórios-pulmão

Tabela: 7.17. Características da estrutura de comportas para ligação do 
canal auxiliar com o rio Sarapuí
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Todos os detalhes das intervenções previstas para o canal 
Campos Elíseos e afluentes estão apresentados no Plano Di-
retor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Iguaçu-Sarapuí 
(Relatório IG-RE-029-R0 ).

Canal Jardim Piratininga 
Intervenção: Diversas
Local de intervenção: Canal Jardim Piratininga
Bacia: rio Iguaçu
Rio: Canal Jardim Piratininga
Proposto por: Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia 

dos Rios Iguaçu/Sarapuí, com Ênfase no Controle de Inunda-
ções – Projeto Iguaçu 
Valor Orçado: (agosto de 2017)     

R$ 11.547.076,00 
Descrição: Situado próximo à área da REDUC no Jardim Pi-

ratininga, o canal de mesmo nome drena uma área de 2,9km² 
e possui extensão de 3.045m.
O início do canal ocorre em área levemente acidentada, si-

tuada entre as ruas Inhambupe e Sagas. Atravessa quatro 
quarteirões até encontrar os terrenos da SOLUTEL e TEXA-
CO, onde recebe um afluente. Devido aos problemas de insu-
ficiência de calha e das galerias existentes no canal de dre-
nagem da REDUC, a partir deste trecho foi proposto um novo 
traçado para este canal que desenvolve-se junto a rua Paraná 
até a área de manguezal próxima à Avenida Clara Basbaum, 
que drena diretamente para a bacia.
Foram previstas, no Projeto Iguaçu, as seguintes obras: ca-

nalização com seções em solo, substituição de diversas tra-
vessias, limpeza e regularização de calha e relocação de 8 
moradias.

Todos os detalhes das intervenções previstas para o canal 
Jardim Piratininga estão apresentados no Plano Diretor de 
Recursos Hídricos da Bacia do Rio Iguaçu-Sarapuí (Relatório 
IG-RE-029-R0 ).

Canal Parque Barão do Pilar 
Intervenção: Diversas
Local de intervenção: canal Parque Barão do Pilar
Bacia: rio Iguaçu
Rio: canal Parque Barão do Pilar
Proposto por: Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia 

dos Rios Iguaçu/Sarapuí, com Ênfase no Controle de Inunda-
ções – Projeto Iguaçu 
Valor Orçado: (agosto de 2017)     

R$ 17.507.110,98 
Descrição: O canal Parque Barão do Pilar, afluente pela mar-

gem direita do canal auxiliar da REDUC, possui extensão de 
2.164m e área de contribuição de 2,7km². Nasce nas proxi-
midades do ramal de Saracuruna da RFFSA e corta região 
urbanizada até encontrar o canal da REDUC, junto a Avenida 
FABOR. Situa-se no parque de mesmo nome, no Município 
de Duque de Caxias, RJ.

O trecho onde são necessárias intervenções tem seu início 
na Avenida São Paulo e segue até a foz no canal da REDUC.
São previstas as seguintes intervenções no canal Parque 

Barão do Pilar: canalização com seções em solo, em concreto 
e com paredes em concreto e fundo em solo, substituição de 
travessias, limpeza e regularização de calha, remanejamento 
de tubulações e relocação de 10 moradias.

Todos os detalhes das intervenções previstas para o canal 
Parque Barão do Pilar estão apresentados no Plano Diretor 
de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Iguaçu-Sarapuí (Rela-
tório IG-RE-029-R0 ).

APA Foz do rio Estrela 
Intervenção: Área de Preservação Ambiental (APA) 
Local de intervenção: Bacia do rio Estrela
Bacia: rio Estrela
Rio: rio Estrela
Proposto por: AquaFluxus 
Valor Orçado: A orçar.
Descrição: É prevista a formalização de uma Área de Prote-

ção Ambiental (APA) na bacia do rio Estrela, com impedimen-
to total de ocupação antrópica dessas áreas. 

A formalização de APA, com a devida fiscalização, é de ex-
trema importância para manutenção das áreas de extravasa-
mento dos rios, reduzindo os picos de cheia e os riscos de 
inundação por meio de uma abordagem mais sustentável.

As áreas marcadas no mapa da Figura 7.67 devem ser for-
malizadas como APA para auxiliar o controle de inundações 
na bacia do rio Estrela. Essa APA terá função hidráulica e am-
biental, abrangendo uma área de aproximadamente 23,8km².

É indicado, visando melhorar a qualidade de vida da popula-
ção da região e como forma de criar laços com a APA, utilizar 
parte dessa área para usos recreativos, como parques am-
bientais, prática de esporte e lazer, agregando, ainda, valor 



134
BOLETIM nº 6688

  Segunda-feira
06 de Maio de 2019

Boletim Oficial
do Município

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO FINAL - DEZEMBRO, 2017

211

Dragagem dos rios Saracuruna, Ron-
cador, Farias e Figueira
INTERVENÇÃO: Limpeza, dragagem e implantação de se-

ção de projeto
LOCAL DE INTERVENÇÃO: Dragagem dos rios Saracuruna 

Diversos rios e canais na bacia do rio Estrela
Bacia: rio Estrela
Rios: rio Saracuruna, rio Roncador, canal Farias e seu afluen-

te, canal Figueira e rio Taquara.
Proposto por: AquaFluxus 
Valor Orçado:
Descrição: Os resultados obtidos com a simulação da situa-

ção atual da bacia do rio Estrela possibilitaram o diagnóstico 
dos problemas causados pelas inundações na bacia, indican-
do as áreas ondem são necessárias intervenções.
Foram previstas dragagem e implantação de seções de pro-

jeto nos principais rios e canais da região a fim de adequar 
as calhas do rios e canais às vazões de cheia da bacia para 
tempo de recorrência de 25 anos, sendo necessárias, ainda, 
obras de recuperação de alguns trechos de diques marginais.

A Figura 7.68 apresenta o mapa com os rios e canais que 
deverão passar por intervenções.

Os parâmetros dos projetos hidráulicos para essas interven-
ções podem ser encontrados no estudo original, onde são 
indicadas as seções de projeto a serem implementadas em 
cada um dos rios e canais.

Os trechos apontados no mapa da Figura 7.68 onde é indi-
cada a limpeza da calha deverão receber apenas medidas 
de manutenção, como correção de fundo do leito, limpeza de 
margens e retirada de eventuais singularidades.

É importante lembrar que as obras de dragagem têm apre-
sentado baixa sustentabilidade ao longo do tempo. Isso ocorre 
à medida que sedimentos são transportados das partes altas 
da bacia e depositados nos trechos fluviais com menores de-
clividades, causando o auto-ajustamento dos canais fluviais, 
como é o caso da região em estudo. Portanto, é necessário 
que seja feita a manutenção dos rios e canais.

Figura 7.67.Proposição de Área de Proteção Ambiental 
(APA – Rio Estrela) para garantia da manutenção das planícies 

de inundação da bacia do Rio Estrela

Figura 7.68. Intervenções previstas na rede de macrodrenagem da 
Bacia do Rio Estrela 
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Dique do rio Saracuruna
Intervenção: Implantação de dique 
Local de intervenção: Margem direita do rio Saracuruna
Bacia: rio Estrela
Rio: rio Saracuruna
Proposto por: AquaFluxus 
Valor Orçado:
Descrição: De forma a garantir um maior espaço para as 

cheias fluviais no rio Saracuruna e devolver ao rio parte de 
suas planícies de inundação, é prevista a implantação de di-
que na margem direita do rio. A intenção de prover, para o 
trecho fluvial, condições mais próximas das naturais e am-
bientalmente mais saudáveis tem um viés mais sustentável e 
proporciona, ao mesmo tempo, redução do risco de inunda-
ções.

O dique deverá ser implantado na margem direita afastado 
da calha principal, formando uma extensa planície de alaga-
mento, responsável por amortecer as cheias fluviais, confor-
me apresentado na Figura 7.69. O objetivo dessa intervenção 
é aumentar as áreas de extravasamento do rio Saracuruna, 
possibilitando o rebaixamento dos níveis d’água máximos de 
cheia.Dessa forma, os trechos de jusante dos rios Taquara, 
Inhomirim, Estrela e Farias deverão manter suas margens 
com livre acesso, permitindo o alagamento de toda a planície 
marginal, cujo solo não deverá ser habitado, para um efetivo 
controle de cheias na região.

A região urbana protegida pelo dique da margem esquerda 
do rio Saracuruna deverá ser objeto de estudos posteriores 
para definição da drenagem pluvial de sua bacia, uma vez 
que ficará impossibilitada de drenar as águas de chuvas pre-

cipitadas em sua bacia local enquanto os níveis d’água do 
rio Saracuruna estiverem altos. Dessa forma, é indicada a 
implantação de reservatório-pulmão para armazenagem das 
águas pluviais durante o evento de cheia fluvial.

Reservatório e Conexão Hidráulica na 
foz do rio Estrela
Intervenção: Áreas inundáveis e conexão em área de estran-

gulamento
Local de intervenção: Trecho baixo do rio Saracuruna
Bacia: rio Estrela
Rio: rio Saracuruna
Proposto por AquaFluxus 
Valor Orçado:
Descrição: O estrangulamento no trecho baixo do rio Estrela, 

causado em parte por questões naturais, devido à existência 
de dois morros em suas margens, e em parte por atuação an-
trópica, em consequência do aterramento para a ocupação do 
bairro Jardim Balneário Ana Clara, dificulta a drenagem das 
planícies alagáveis a montante desta seção. Portanto, esse 
trecho, considerado de extrema para melhoria do controle de 
inundações da bacia, deve sofrer intervenções.

A fim de favorecer os escoamentos nas cheias, quando há 
extravasamento dos rios para as planícies inundáveis, deve-
rá ser implantada uma conexão entre a planície na margem 
direita do rio Estrela a montante do estrangulamento, que im-
pede a passagem de águas, e a região de mangue a jusante. 
Essa conexão deverá ter cota de fundo igual às cotas exis-
tentes na planície de inundação, permitindo o fluxo de águas 
durante as cheias. 

A Figura 7.70 apresenta o trecho onde há o estrangulamento 
da planície de inundação do rio Estrela (figura à esquerda) e a 
localização da conexão hidráulica para melhoria da drenagem 
das planícies de inundação (figura à direita). A localização in-

Figura 7.69. Traçado do dique na margem direita do rio Saracuruna, 
área reservada para extravasamento das cheias fluviais e planícies natu-

rais de inundação 
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dicada para implantação da conexão deve ser melhor inves-
tigada a partir de levantamento topográfico mais detalhado, 
para definição do local mais adequado.

A implantação da conexão hidráulica na planície de inunda-
ção do rio Estrela, em sua margem direita, possibilita um in-
cremento na vazão de pico da bacia da ordem de 10%. Essa 
variação pode ser observada no gráfico da Figura 7.71, onde 
são apresentados os hidrogramas de cheia, resultantes da 
chuva com 25 anos de tempo de recorrência, na seção onde 
ocorre o estrangulamento, comparando o cenário em que 
toda a bacia deve escoar apenas pela calha principal do rio 
Estrela com o cenário em que há a implantação da conexão 
hidráulica na planície de inundação.

Reservatório no rio Roncador
Intervenção: Reservatório de controle de inundações
Local de intervenção: Trecho do rio Roncador a montante da 

Av. Automóvel Clube
Bacia: rio Estrela
Rios: rio Roncador.
Proposto por: AquaFluxus 
Valor Orçado:
Descrição: Visando a redução das vazões de pico afluentes 

aos trechos onde há maior ocupação urbana, é prevista a im-
plantação de uma barragem e reservatório de amortecimento 
de cheias fluviais na bacia do rio Roncador, no trecho locali-
zado a montante da Avenida Automóvel Clube. A localização 
do reservatório está apresentada na Figura 7.72.

É prevista uma área de 150.000 m2, aproximadamente, para 
ser inundada, com altura de lâmina d’água de 1,20m. O reser-
vatório deverá possuir um dispositivo de descarga de fundo 
com 1,0m de diâmetro e um vertedor de segurança com crista 
2,0m acima do dispositivo. As informações hidráulicas estão 
apresentadas na Tabela 7.18.

Figura 7.70. Ponto de estrangulamento da calha e planície de inunda-
ção no trecho baixo da bacia do rio Estrela

Figura 7.71. Hidrogramas de cheia na seção em que há estrangula-
mento das planícies de inundação, resultantes da chuva com 25 anos de 

tempo de recorrência Figura 7.72. Localização do reservatório de amortecimento 
de cheias na bacia do rio Roncador 

Tabela: 7.18. Informações hidráulicas do reservatório 
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A consideração do reservatório de controle de inundações na 
bacia do rio Roncador auxilia na busca por uma solução mais 
efetiva para o controle de inundações, uma vez que resulta no 
abatimento das vazões de pico de uma área da bacia, pos-
sibilitando, também, o controle do aporte de sedimentos nos 
rios e canais a jusante da barragem.

O uso de estrutura para amortecimento de cheias, permite, 
ainda, uma maior facilidade de obtenção de financiamento 
junto ao Ministério das Cidades, o qual possui política de li-
beração de recursos para projetos de controle de inundações 
com uma concepção sustentável.

No Apêndice deste documento, para cada um dos bairros 
oficiais do município de Duque de Caxias, constam informa-
ções, indicadores e desenhos esquemáticos que correspon-
dem às Ações Estruturais relativas aos Sistemas de Drena-
gem Pluvial
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8. Hierarquização das Ações Estruturais

8.1. Introdução
Após o diagnóstico situacional dos serviços de saneamento 

básico no município de Duque de Caxias, foram elencadas 
as diversas ações necessárias para a ampliação e melhoria 
da prestação existente. No entanto, embora todas as ações 
sejam fundamentais e a oferta da infraestrutura de sanea-
mento básico deva atender o mais prontamente a totalidade 
da população, torna-se inviável, sob ponto de vista econô-
mico-financeiro e logístico, que todas as intervenções sejam 
iniciadas e realizadas ao mesmo tempo.

Dessa forma, é importante que a busca pela universalização 
dos serviços passe por soluções graduais e progressivas, ga-
rantindo a sustentabilidade econômica dos serviços públicos 
de saneamento básico, princípios fundamentais da Lei Fede-
ral n°11.445/07 (BRASIL, 2007). 

Sendo assim, faz-se necessário que as diversas ações elen-
cadas sejam hierarquizadas entre si e espacialmente, de 
modo a garantir que, ao longo do tempo e no caminho rumo 
à universalização do saneamento no município, o máximo be-
nefício a população e ao meio ambiente seja sempre alcan-
çado, mas respeitando a capacidade de pagamento dos usu-
ários, a saúde financeira do município, bem como os aportes 
financeiros externos.   

Todavia, é importante que a hierarquização dos investimen-
tos seja feita com base em critérios claros e objetivos, de 
modo a se garantir que o benefício à sociedade e ao meio 
ambiente possa ser identificado e realmente maximizado. Em 
hipótese alguma, a priorização de uma determinada área do 
município frente a outras significa negligenciar porções do 

território e suas populações, mas apenas entender que, dian-
te de recursos financeiros finitos, os investimentos na área 
priorizada trarão benefícios a um grupo maior de pessoas em 
situação de maior vulnerabilidade.

Assim sendo, o presente produto apresenta os critérios utili-
zados para definição das áreas prioritárias, bem como os re-
sultados relativos à hierarquização dos investimentos, consi-
derando diferentes recortes do território, tais como os bairros, 
setores de abastecimento de água, bacias de esgotamento 
sanitário e bacias de drenagem. A metodologia utilizada ba-
seou-se em análise multicritério, apoiando-se, sobretudo, na 
informação compilada nos diversos capítulos componentes 
do diagnóstico, em especial o “Capítulo 1 - Caracterização 
Socioeconômica, Territorial e Urbana do Município - Etapa 
Diagnósticoo”, que apresenta indicadores relativos à demo-
grafia, trabalho e renda, educação, condições do entorno dos 
domicílios, acesso ao saneamento, saúde pública, qualidade 
ambiental, entre outros. 

A descrição das intervenções necessárias e dos respectivos 
investimentos de capital é apresentada nos capítulos de Pro-
posição de cada eixo temático (abastecimento de água, es-
gotamento sanitário e drenagem urbana). A distribuição tem-
poral dos investimentos de capital e das demais despesas 
inerentes a prestação dos serviços é apresentada no Capítulo 
“Estudo Econômico-Financeiro”.

8.2. Metodologia
O Capítulo 1 do Diagnóstico – “Caracterização Socioeconô-

mica, Territorial e Urbana do Município” realizou uma extensa 
caracterização do território de Duque de Caxias, discretizada 
de acordo com os respectivos distritos e bairros do município. 
Contudo, dado a expressiva diferença entre a extensão da 
área de cada bairro e a heterogeneidade de do comporta-
mento de alguns indicadores dentro de um mesmo bairro, tor-
nou-se interessante caracterizar o território em porções ainda 
menores e de área comparável, de modo a facilitar a tomada 
de decisão quanto à priorização dos investimentos.

Sendo assim, foi utilizado um método de divisão do território, 
disponibilizado pelo IBGE, chamado Grade Estatística. As gra-
des estatísticas constituem-se em uma forma de dissemina-
ção de dados que permite análises detalhadas e independen-
tes das divisões territoriais, visando atender, principalmente, 
a necessidade de se ter dados em unidades geográficas pe-
quenas e estáveis ao longo do tempo, facilitando sobremanei-
ra a comparação nacional e internacional, e fornecendo um 
aumento significativo do detalhamento, particularmente nas 
regiões rurais, em comparação com metodologias anteriores 
(IBGE, 2016a).

Sendo assim, neste sistema, o Brasil é dividido em grades 
regulares quadradas, de 1x1 quilômetro em áreas rurais, e de 
200x200 metros em áreas urbanas, cuja classificação urbano-
-rural foi extraída da malha dos setores censitários de acordo 
com o censo de 2010 do IBGE. Nelas, é possível agregar di-
versos dados estatísticos, socioeconômicos e demográficos, 
assim como o IBGE agrega nos setores censitários. Dessa 
forma, como a área considerada é menor, existe uma preci-
são maior na caracterização do território analisado.
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Outra vantagem deste método é a estabilidade espaço-tem-
poral. O sistema é independente de questões político-admi-
nistrativos, e de eventuais alterações dos limites geográficos 
relacionados ao território dos municípios, distritos e bairros e 
aos próprios setores censitários (IBGE, 2016a). Assim, é pos-
sível que haja a conservação dos dados ao longo do tempo 
sem que sejam necessárias alterações que estejam relacio-
nadas com as mudanças dos limites das unidades que o com-
põem. Além dos pontos considerados, a Grade Estatística do 
IBGE possui forma simples e regular. A divisão do país por 
células quadradas de mesma área, permite maior homoge-
neidade no tratamento dos dados, ocasionando maior preci-
são nos resultados. 

Na Figura 8.1, pode ser observado o mapa do Brasil recor-
tado em quadrados com diferentes códigos (assim tendo gra-
des distintas para cada pedaço do país). Cada quadrado, com 
um ID específico, é dividido, individualmente, em quadrados 
menores (células quadradas), contendo dados sobre a popu-
lação e os domicílios particulares permanentes com base nos 
dados do Censo 2010.

Visto que a cidade de Duque de Caxias localiza-se no estado 
do Rio de Janeiro, o recorte utilizado foi o ID_26, localizado 
à direita e abaixo na Figura 3.1. A partir desse recorte, foi re-
tirado o município, e tratados seus limites, uma vez que não 
formam uma célula quadrada inteira, como pode ser verifica-
do na Figura 8.2.

Nos limites geográficos do município, parte das células qua-
dradas foi recortada. Para estes, a respectiva população foi 
determinada considerando que a densidade populacional 
de cada célula quadrada fosse constante ao longo da área. 
Sendo assim, foi feita a multiplicação da densidade pela nova 
área, gerando assim a nova população da célula recortada.
Apesar das vantagens evidentes da Grade Estatística, ela 

tem apenas dados de população e de domicílios particulares 
permanentes. Em vista disso, o próximo passo foi escolher as 
variáveis que seriam acrescidas à grade, e quais delas seriam 
utilizadas neste estudo.

O modelo de hierarquização deve ser de baixa complexida-
de e se apoiar num grupo conciso de variáveis que melhor 
representem os objetivos da análise e que possam melhor 
traduzir a realidade local. Assim, como primeiro passo, foram 
verificadas as correlações entre as variáveis, já evidenciadas 
no Capítulo 1 do Diagnóstico – “Caracterização Socioeconô-
mica, Territorial e Urbana do Município”, evitando-se redun-
dâncias de informação.

Figura 8.1. Identificação das grades que compõem a Grade Estatística 
(IBGE, 2016b) 
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Figura 8.2. Área recortada na grade estatística ID_26 para Duque de Caxias 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO FINAL - DEZEMBRO, 2017

218

Já outras variáveis, embora a priori importantes, foram tam-
bém desconsideradas da presente análise, devido ao seu bai-
xo grau de caracterização da realidade local em Duque de 
Caxias para fins de definição de áreas prioritárias. 

A Tabela 8.1 apresenta todos os indicadores disponíveis 
dentro do território municipal, destacando-se aqueles selecio-
nados para o modelo de hierarquização. 

A densidade demográfica indica onde, dentro de uma região, 
aquela população está mais concentrada. Sendo assim, a in-
dicação onde ela é maior torna-se um parâmetro essencial 
para maximizar o benefício de determinada obra, fazendo-se 
com que os serviços de saneamento cheguem ao maior nú-
mero de pessoas possível. Além disso, áreas de elevada den-
sidade demográfica tendem a diminuir os investimentos per 
capita, já que possibilitam menores extensões de rede (abas-
tecimento, esgotamento e drenagem pluvial) para beneficiar 
um maior número de pessoas. 

No que tange à renda, em vez de se utilizar a renda nominal 
média mensal, cujo valor é relativamente próximo ao longo 
do território e não reflete bem as desigualdades existentes, 
foram considerados os percentuais de população com ren-
dimentos até 1 (hum) salário mínimo e acima de 5 (cinco) 
salários mínimos, de modo a caracterizar, especificamente, 
os nichos populacionais de menor e maior renda, melhor re-
fletindo a vulnerabilidade econômica da população. 

Já em termos de saúde, incorporar os dados absolutos de 
casos acumulados poderia levar à priorização de locais ape-
nas mais populosos, mas não com condições piores de sane-
amento e, consequentemente, mais vulneráveis a Doenças 
Relacionadas ao Saneamento inadequado (DRSAI). Des-
sa forma, procurou-se incorporar os percentuais médios de 
população acometida por DRSAI, especificamente Diarreia, 
Leptospirose e Hepatite A, dividindo-se a média anual de ca-
sos pela população residente. Como grande parte do Sudeste 
do país passou por um aumento nos casos de Dengue, Zika 
e Chikungunya nos últimos anos, essas doenças não foram 
consideradas no cálculo do indicador mencionado, visto sua 
correlação com o saneamento não ser tão explícita no cenário 
recente.

Tabela: 8.1. Indicadores Disponíveis para análise e determinação das áreas prioritárias de Duque de Caxias 
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Para as condições no entorno dos domicílios, foi observada 
uma correlação entre os indicadores desse grupo e a renda 
(Capítulo 1 do diagnóstico – “Caracterização Socioeconômi-
ca, Territorial e Urbana do Município”). Além disso, para defi-
nição da insalubridade, em vez de se utilizar o percentual de 
domicílios expostos a esgoto a céu aberto ou lixo acumulado, 
empregou-se o percentual de moradores com esgotamento 
por outras formas que não rede ou fossa séptica, já que essa 
população estaria em maior condição de insalubridade, não 
conseguindo nem ao menos afastar seus efluentes sanitários. 

Os dados sobre as formas de esgotamento sanitário domici-
liar são obtidos através de entrevistas realizadas pelo IBGE 
com a população (IBGE, 2010a). Em geral, a população não 
faz distinção entre as redes coletoras de esgotos sanitários e 
de drenagem de águas pluviais, como propõe o sistema do 
tipo separador absoluto adotado no Brasil. Ademais, a exis-
tência de rede coletora de esgotos não pressupõe o transporte 
dos esgotos até uma estação de tratamento (ETE), podendo 
os esgotos sanitários ser lançados na rede de drenagem de 
águas pluviais e conduzidos in natura até os corpos hídricos, 
como de fato é a realidade da maior parte do município (SNIS, 
2017). Por esse motivo, este indicador não foi considerado no 
modelo de hierarquização.

Já quanto às informações sobre o abastecimento públi-
co de água, a oferta de água da região não é, infelizmente, 
determinada pela existência ou não da rede de distribuição. 
Ao longo do desenvolvimento do PMSB-DC e das diversas 
oficinas e audiências públicas realizadas, foi evidenciada a 
elevada intermitência da oferta de água pelo sistema público 
de abastecimento, mesmo em regiões do município atendidas 
formalmente por rede de distribuição. Assim, priorizar locais 

atendidos ou não por rede de distribuição não significaria prio-
rizar locais com ou sem oferta firme e contínua de água, como 
necessário e desejado. Para que esse indicador estivesse 
fornecendo valores mais próximos da realidade, seria neces-
sária a informação quanto à intermitência no fornecimento 
de água nas diversas áreas, dado este cujo acesso não foi 
disponibilizado . Ainda que ao longo do desenvolvimento do 
PMSB-DC tenha sido evidenciada a elevada intermitência da 
oferta de água pelo sistema público de abastecimento, não 
foi possível quantificar e espacializar, de forma robusta, esta 
informação. Desse modo, o acesso à rede de distribuição de 
água  também não foi considerado como indicador para o mo-
delo de hierarquização dos investimentos.

Para os dados referentes à drenagem urbana, o Índice de 
Risco de Inundação (IRI) não foi utilizado no modelo de hie-
rarquização, pois, muitas vezes, as intervenções necessárias 
para solucionar os problemas de macrodrenagem encontram-
-se fora da região afetada pelas inundações, estando mesmo 
em alguns casos, fora do município. Desse modo, priorizar 
regiões de elevado IRI levaria a atuar na consequência, sem 
poder sanar as causas dos problemas. 

Já para o Índice de Propensão a Alagamentos (IPA), inicial-
mente, ele foi cogitado, num primeiro momento, como indi-
cador para priorização dos investimentos em drenagem plu-
vial e esgotamento sanitário. Contudo, em muitos casos, tal 
procedimento levou à priorização de esgotamento sanitário e 
drenagem pluvial em áreas, cujo investimento em abasteci-
mento de água não era prioritário. Como não há sentido em 
investir no esgotamento sanitário de uma área desprovida de 
abastecimento público de água, este indicador acabou des-
cartado do modelo de hierarquização, sendo as bacias de es-

gotamento sanitário priorizadas de acordo com a ordem de 
atendimento aos bairros beneficiados pela priorização dos 
setores de abastecimento de água.
Assim é que foram selecionados os indicadores (1) Densi-

dade Demográfica - 2010 (habitantes/hectare), (2) Renda - % 
Pessoas de 10 anos ou mais de idade com rendimento nomi-
nal mensal até 1 salário mínimo, (3) Saúde - % médio anual 
de População Acometida por doenças DRSAI  não-Aedes, e 
(4) Domicílio - % Moradores em domicílios particulares per-
manentes com banheiro de uso exclusivo dos moradores ou 
sanitário e esgotamento sanitário via outros meios. 

Mediante tratamento e translação da informação original-
mente disponível com base nos setores censitários, foram re-
lacionadas à Grade Estatística então criada para o município 
de Duque de Caxias, as respectivas informações quantitativas 
levantadas no Capítulo 1 do diagnóstico – “Caracterização 
Socioeconômica, Territorial e Urbana do Município”. Todas 
as variáveis citadas são quantificadas pelo IBGE, mediante 
espacialização por setores censitários, exceto o indicador de 
Saúde, disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde, e 
especializado por bairros do município. Para que não fossem 
perdidas informações de dados brutos, quando transladados 
para o formato da Grade Estatística, os indicadores foram 
convertidos em porcentagens, tais como a porcentagem de 
pessoas com determinada renda ou porcentagem de pesso-
as afetadas por DRSAI. Esse raciocínio não foi aplicado para 
densidade, pois a grade estatística já possuia informação 
quanto à população em cada célula, possibilitando um cálculo 
direto da densidade demográfica.
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Para que esses dados fossem então transladados para as 
células quadrada da Grade Estatística, foi utilizada uma me-
todologia parecida com a forma com que foi calculada a po-
pulação dos limites do município. Considerou-se que os in-
dicadores são constantes e homogêneos dentro dos setores 
censitários. Posto isto, quando a Grade Estatística foi recor-
tada pelos setores censitários (IBGE, 2010b - em amarelo 
na Figura 3.3) foram formados novos recortes, assim como 
quando o próprio limite do município a recortou (Figura 3.2). 
Dessa forma, como os novos recortes obteve-se as novas 
áreas, e a partir da razão entre estas e as áreas das respec-
tivas células quadradas da Grade Estatística, a porcentagem 
devida a cada uma das novas áreas. Com o propósito de cal-
cular os indicadores em cada uma das novas áreas, foi feita 
a multiplicação da relação acima citada pelo valor do indica-
dor no setor censitário ao qual cada nova área pertencia. Por 
fim, com o objetivo de se obter o valor do indicador em cada 
célula quadrada da Grade Estatística, foi feita a soma dos 
valores correspondentes às áreas neles inseridas. Para o in-
dicador de Saúde, foi aplicada metodologia semelhante, mas 
transpondo a informação fornecida por bairro e não por setor 
censitário, para cada célula da Grade Estatística.

A Figura 8.3 exemplifica o processo anteriormente explica-
do. Para que fosse quantificado o valor dos indicadores da 
célula quadrada que a imagem ilustra, foi estabelecida a rela-
ção entre as áreas recortadas e o valor do indicador em cada 
setor censitário. Como existem quatro distintos recortes de 
área dentro da mesma célula quadrada, o valor resultante do 
indicador corresponderia ao somatório do valor em cada área 
de recorte contida na célula quadrada.

De posse da grade estatística já com todos os indicadores 
necessários devidamente incorporados, prosseguiu-se na 
avaliação estatística dos valores de cada indicador. No sen-
tido do estabelecimento de critérios simplificados para a hie-
rarquização dos investimentos, para cada indicador foram 
criadas quatro classes de priorização, a saber: Pouquíssi-
mo prioritária, Pouco prioritária, Prioritária e Muito prioritária. 
Como apresentado na Tabela 8.2, cada classe de priorização 
foi gradualmente pontuada e valores de referência para cada 
um dos quatro indicadores então selecionados foram a elas 
relacionados.

Como indica a Tabela 8.2, as células quadradas cujos valo-
res indicavam a menor prioridade, receberam a menor pon-
tuação, e por outro lado, aquelas cujos valores indicavam a 
maior prioridade, a maior pontuação.

Os valores de cada faixa não foram divididos homogenea-
mente entre os intervalos, procurando realçar os valores ex-
tremos. Por exemplo, para a população com rendimento até 1 
salário mínimo (SM), a faixa “pouquíssimo prioritária” eviden-
cia locais com baixíssima presença de pessoas com maior 
renda (<5%), ao passo que a faixa “muito prioritária” indica 
regiões em que mais da metade da população recebe até 1 
SM (>50%).

Reconhecendo que as variáveis podem possuir contribui-
ções diferenciadas para a determinação da hierarquização 
dos investimentos, tanto em função da qualidade da informa-
ção, quando no que tange ao seu próprio impacto na maximi-
zação do benefício gerado pelas obras de saneamento, foram 
criados pesos para cada indicador utilizado. 

Para a definição dos pesos de cada indicador, foi aplicado 
um método Ad-hoc, de consulta a 14 diversos especialistas 
na área de saneamento, de formações e titulações distintas 
(biologia, engenharia civil, sanitária e ambiental; bacharéis, 
mestres e doutores). Após discussões e votação de todos os 
presentes, foram definidos os pesos indicados na Tabela 8.3.
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Figura 8.3. Áreas recortadas dos setores censitários 
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A densidade demográfica foi considerada o parâmetro de 
maior importância por quase unanimidade, já que maximiza 
o benefício e tem impacto positivo sobre a viabilidade econô-
mico-financeira das obras, já que o custo per capita é menor 
para locais de maior densidade demográfica.

Embora o quesito Saúde tenha sido considerado de extre-
ma importância para a priorização dos investimentos, o me-
nor peso atribuído ao indicador foi justificado em função da 
origem e qualidade da informação disponível. Achou-se pru-
dente conceder menor ponderação a este quesito, de modo 
a realçar outros cuja qualidade da informação apresentava 
menores inconvenientes, da seguinte forma:
• como a notificação dos casos é referenciada pela Se-

cretaria Municipal de Saúde com base em cada bairro do mu-
nicípio, é limitada a discretização espacial da informação no 
território, e por conseguinte, por estarem dentro do mesmo 
bairro, em elevada quantidade de células quadradas da Gra-
de Estatística foram obtidos os mesmos valores;
• não havia informação sobre notificação de casos da 

população residente nas áreas rurais, que, para fins de ope-
racionalização do modelo, recebeu valores equivalentes aos 
da média municipal de acometimento anual;
• a quantidade acumulada de casos referia-se ao perí-

odo de 2012 a 2016, enquanto que o dado de população da 
grade advém do Censo 2010;
• subnotificações dos casos e problemas de registro, 

como confusão entre local de atendimento e de residência do 
paciente, são, em geral, características comuns dos dados 
estatísticos sobre a saúde pública.

Assim, a pontuação resultante em cada célula quadrada da 
Grade Estatística foi obtida pelo somatório da pontuação de 
cada indicador, segundo as diferentes classes de priorização, 
multiplicado pelo peso específico do indicador. Para facilitar o 
entendimento, todas as notas foram normalizadas de 0 a 10, 
levando à identificação de 5 (cinco) novas classes de prioriza-
ção, como ilustrado na Tabela 8.4.

8.3. Resultados
A aplicação do modelo de hierarquização levou à classifica-

ção de cada porção do território, com base nas células qua-
dradas da Grade Estatística, conforme seu grau de priorida-
de, como apresenta a Figura 8.4. Ao considerar a população 
em cada célula quadrada da Grade Estatística, pode-se então 
quantificar, de forma relativa, e para o município como um 
todo, a distribuição da população por cada classe de priorida-
de de investimentos, como compilado na Tabela 8.5.. 

Tabela: 8.2. Criação de faixas de pontuação para as diversas variáveis 
utilizadas no modelo de hierarquização 

Tabela: 8.3. Pesos para cada indicador utilizado na análise multicritério 
para identificação das áreas prioritárias

Tabela: 8.4. Classes de Priorização, segundo a 
pontuação obtida pela análise multicritério 

Tabela: 8.5. População de acordo com o Censo 2010 por faixa de Priori-
zação de Investimentos .png 



140
BOLETIM nº 6688

  Segunda-feira
06 de Maio de 2019

Boletim Oficial
do Município

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO FINAL - DEZEMBRO, 2017

223

Percebe-se que mais de um terço da população de Duque 
de Caxias (35,7%) encontra-se em situação de “Alta” a “Muito 
Alta” prioridade, ao passo que apenas 10,2% estão em situa-
ção de “Baixa” a “Muito Baixa” prioridade. Vale ressaltar que 
pelos critérios adotados, os indivíduos nas faixas prioritárias 
são os que apresentam maior vulnerabilidade quanto a saúde 
individual, por apresentarem mais casos de DRSAI; as piores 
condições do entorno de suas moradias, por apresentarem 
maior percentual de população com soluções precárias de es-
gotamento; e a pior condição econômica, por apresentarem 
menor renda.

Em termos de priorização por bairros, a Figura 8.4 apresen-
ta o quantitativo de habitantes por faixa de priorização para 
cada bairro do município, divididos nos quatro distritos. Para 
os bairros que pertencem a mais de um distrito, é referencia-
do o distrito que abriga a maior parte da área do bairro.

O distrito Sede (1º Distrito) é o que apresenta não só a maior 
área relacionada as classes de priorização “Alta” e “Muito 
Alta” (pontos vermelhos e laranjas na Figura 8.4), como tam-
bém a maior população (Figura 8.5), alcançando a população 
total de 174.851 habitantes.  Em seguida, o 2º Distrito possui 
população de 83.932 habitantes em prioridade “Muito Alta” 
ou “Alta”, seguido do 3º Distrito (39.652 habitantes) e do 4º 
(4.747 habitantes).

Contudo, em termos de definição de regiões prioritárias para 
os investimentos em saneamento, não é conveniente hierar-
quizar as áreas prioritárias em relação aos bairros. Para as 
obras de abastecimento de água, torna-se necessário dividir 
o território em termos de setores de abastecimento, que são 
as unidades básicas operacionais de um sistema distribuidor 
de água, nas quais diversos bairros podem estar inseridos. O 
setor de abastecimento define uma área abastecida direta-
mente a partir de uma derivação de adutora ou através de um 
reservatório setorial (MOTTA, 2010). Dessa forma, qualquer 
solução efetiva para sanar problemas de abastecimento de 
água em um dado bairro, deve ser feita no setor de abasteci-
mento que atenda ao bairro em questão.

Analogamente, em termos de esgotamento sanitário, as in-
tervenções devem ser pensadas com base nas bacias de es-
gotamento sanitário. Em função, sobretudo, da topografia, os 
esgotos gerados numa dada bacia de esgotamento irão con-
vergir para um mesmo ponto, em função da declividade do 
terreno. Raciocínio semelhante é aplicado à drenagem plu-
vial, onde a água de chuva que precipita escorre em direção 
a um mesmo rio principal e seus afluentes. A microdrenagem 
refere-se ao sistema relacionado com as vias locais, constitu-
ído pelas sarjetas, bocas-de-lobo, poços de visita, redes e ou-
tros dispositivos para coleta e condução das águas pluviais, 
ao passo que a macrodrenagem é constituída pelos principais 
talvegues, como os rios, córregos, canais e outras estrutu-
ras que armazenam e conduzem grandes volumes de água 
(CREA-MG & FUNASA, 2013).

Em termos de obras, é sensato que as obras de esgotamen-
to e de microdrenagem sejam concomitantes, dadas as suas 
semelhanças construtivas e locacionais. Por outro lado, torna-

-se pouco sensato levar esgotamento sanitário a locais des-
providos de infraestrutura de abastecimento de água. Posto 
isto, a prioridade deve ser prover abastecimento de água em 
qualidade e sem intermitência à população.

Como explicado no relatório “Capítulo 5 - Proposição de 
Ações Estruturais – Abastecimento de Água”, do presente 
PLAMSAB-DC, o sistema de distribuição e água do município 
de Duque de Caxias é dependente de 11 setores de abas-
tecimento de água, como ilustra a Figura 8.6. A Tabela 8.6 
apresenta a relação de bairros inseridos em cada um dos 11 
setores de distribuição de água. 

Os setores denominados 25 de Agosto, Centenário e Olavo 
Bilac atendem juntos à totalidade dos bairros do 1º Distrito. Já 
Parque Fluminense, Pilar e Campos Elíseos cobrem a maior 
parte do território do 2º Distrito, sendo este também contem-
plado por parte dos setores de El Dorado e Santa Cruz da 
Serra. Já Imbariê é o setor que serve a maioria do 3º distrito, 
ao passo que Fábrica Nacional de Motores, Cidade dos Meni-
nos e El Dorado, o 4º Distrito. 

Vale ressaltar que o nome dos setores de abastecimento faz 
referência a algum bairro ou instalação presente em sua área, 
não devendo ser confundido com o bairro propriamente dito, 
já que se reitera que um dado setor de abastecimento serve a 
mais de um bairro, como indica a Tabela 8.6. O setor de abas-
tecimento de água denominado 25 de Agosto, por exemplo, 
atende integralmente aos bairros 25 de Agosto, Parque Du-
que, Parque Sarapuí, Vila São Luís, além de parte dos bairros 
de Bar dos Cavaleiros, Centro e Doutor Laureano.
Sendo assim, decidiu-se aplicar a metodologia para hierar-

quização dos investimentos aos setores de abastecimento de 
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Figura 8.4. Classificação do território municipal em relação às faixas de priorização dos investimentos – divisão por distritos e bairros 
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Figura 8.5. População por classe de priorização por bairros de Duque de Caxias. 

água e aos seus respectivos bairros. A Figura 8.7 apresenta os re-
sultados obtidos, em termos de quantitativo de população por clas-
se de prioridade, sendo os setores de distribuição e seus respecti-
vos bairros ordenados de acordo com a população classificada em 
condição de prioridade “Muito Alta” ou “Alta”. 

Como resultado, considerando os critérios adotados com base na 
análise multicritério do modelo de hierarquização dos investimen-
tos, e de acordo com a metodologia extensivamente detalhada, é o 
Setor de Distribuição “25 de Agosto” o mais prioritário, e consequen-
temente, os bairros nele inseridos, e o setor de distribuição Cidade 
dos Meninos, o menos prioritário, e consequentemente, os bairros 
nele inseridos.
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Figura 8.6. Localização dos setores de abastecimento do município de Duque de Caxias 
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Tabela: 8.6. Relação de bairros por setor de abastecimento de água
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Percebe-se que além de ser o setor de distribuição de água 
que atende ao maior número de pessoas (aproximadamente 
160 mil habitantes), 25 de Agosto também é o que possui a 
maior população classificada sob condição “Alta” e “Mais Alta” 
de prioridade, alcançando 89.015 habitantes, ou seja, 56% da 
população por ele atendida. 

Contudo, embora o modelo de hierarquização proposto pro-
cure priorizar a população em maior vulnerabilidade, o efetivo 
ordenamento das respectivas obras de ampliação, melhoria 
e adequação do abastecimento de água do município de Du-
que de Caxias, deve ser compatível com a lógica do sistema 
de produção e adução de água, e que no caso é constituído 
por quatro macrosistemas, como indica o Capítulo 5. Proposi-
ção de Ações Estruturais – Abastecimento de Água. A Tabela 
8.7 apresenta o resultado da metodologia empregada pelo 
PLAMSAB-DC para a definição da hierarquização dos inves-
timentos em abastecimento de água.

Figura 8.7. População por classe de priorização por setores de abastecimento e 
respectivos bairros de Duque de Caxias 

Tabela: 8.7. Proposta original do PLAMSAB-DC para a hierarquização dos 
investimentos em Abastecimento de Água
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A partir da apreciação dos resultados da ordem de prioriza-
ção que indica a Tabela 8.7 anterior, e fruto de discussão em 
audiência pública, e determinação do CONCIDADE e da Pre-
feitura Municipal, foram simulados dois novos modelos para 
hierarquização dos investimentos (Novo Modelo 1 e Novo 
Modelo 2), com base na revisão dos pesos atribuídos a cada 
indicador, como indica a Tabela 8.8

De acordo com o que indicam os diagramas das Figuras 8.8 
e 8.9, verifica-se que a alteração dos pesos atribuídos a cada 
indicador, como propostos a Tabela 8.8 anterior, não impôs 
alterações significativas ao ordenamento da priorização dos 
investimentos

Figura 8.8. População por classe de priorização por setores de abastecimento e respectivos bairros de Duque de Caxias - Novo Modelo 1 

Tabela: 8.8. Pesos para cada indicador utilizado na análise multicrité-
rio para identificação das áreas prioritárias
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Entretanto, após nova apreciação dos resultados por parte 
do CONCIDADE, a luz do conhecimento de seus membros 
quanto a realidade local e com base na pronta e imediata 
aplicação do conceito de equidade que prevê a Lei Federal 
n°11.445/07, a Prefeitura Municipal de Duque de Caxias deci-
diu pela hierarquização dos investimentos em abastecimento 
de água de acordo com o que expressa a Tabela 8.9 seguin-
te.

Para as intervenções relativas a esgotamento sanitário e 
a microdrenagem, cogitou-se, inicialmente, utilizar o “Índice 
de Propensão a Alagamentos (IPA)”, apresentado no relató-
rio “Capítulo 7 – Drenagem Pluvial Urbana - Etapa Diagnós-
tico”, como indicador das áreas prioritárias. Contudo, como 
resultado, obteve-se a priorização de áreas que ainda não 
disporiam, temporalmente, das intervenções de ampliação, 
melhoria e adequação do setores de distribuição de água do 
município de Duque de Caxias.

Assim, acabou-se optando por intervir nas bacias de esgo-
tamento sanitário de acordo com o mesmo ordenamento es-

.

Figura 8.9. População por classe de priorização por setores de abastecimento e respectivos bairros de Duque de Caxias - Novo Modelo 2. 

Tabela: 8.9. Proposta original do PLAMSAB-DC para a hierarquização 
dos investimentos em Abastecimento de Água
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tabelecido para os setores de distribuição de água, de forma 
que a sequência de beneficiamento dos bairros por este últi-
mo, correspondesse a ordem de intervenção nas respectivas 
e correspondentes bacias de esgotamento sanitário.

A Tabela 8.10 apresenta o resultado final da metodologia em-
pregada pelo PLAMSAB-DC para a definição da hierarquiza-
ção dos investimentos em esgotamento sanitário.

Já as intervenções em macrodrenagem devem ser pensadas 
com base nas bacias hidrográficas. A solução dos problemas 
de inundações e enchentes de uma dada porção do do terri-
tório, em um bairro especificamente, pode depender de inter-
venções em outras regiões da bacia hidrográfica. Ademais, 
no presente caso, intervenções em macrodrenagem devem 
ser realizadas fora dos limites do próprio município de Duque 
de Caxias, evidenciando a necessidade de gestão ao nível da 
bacia hidrográfica, como preconiza a Política Nacional de Re-
cursos Hídricos - Lei no. 9.433/1997 (BRASIL, 1997). Neste 
sentido, não foi efetuada a priorização dentre os investimen-
tos relativos à macrodrenagem. Por outro lado, entende-se 

que os investimentos em microdrenagem, como descritos no 
Capítulo 7 Proposição de Ações Estruturais – Drenagem Plu-
vial deverão acompanhar os investimentos em esgotamento 
sanitário, de acordo com o ordenamento sugerido A Tabela 
8.10.

Para a compreensão das intervenções necessárias em cada 
setor de abastecimento de água, bacia de esgotamento sani-
tário, e bacia de drenagem pluvial, o leitor deve consultar, res-
pectivamente, os capítulos Proposição de Ações Estruturais 
– Abastecimento de Água, Proposição de Ações Estruturais 
– Esgotamento Sanitário, e Proposição de Ações Estruturais 
– Drenagem Pluvial.

Para o entendimento da distribuição temporal dos investi-
mentos de acordo com o ordenamento sugerido pelo presen-
te PLAMSAB-DC, recomenda-se a leitura do capítulo de “Es-
tudo Econômico-Financeiro”.

Tabela: 8.10. Proposta do PLAMSAB-DC para a hierarquização dos 
investimentos em Esgotamento Sanitário
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9. Proposição de Ações Não Estruturais - Arcabouço Institucional da Prestação 
dos Serviços de Saneamento

9.1 - Os serviços de saneamento 
no município e os princípios da Lei 
Federal n°11.445/07

A condução centralizada do setor de saneamento remonta 
ao início da década de 1970, a partir da implantação do mo-
delo imposto pelo Plano Nacional de Saneamento (PLANA-
SA), e com a criação das companhias estaduais (regionais) 
de saneamento, incumbidas de planejar, projetar, construir, 
operar e manter os sistemas de abastecimento de água e 
de esgotamento sanitário.

Como condição para auferir benefícios de investimentos 
econômicos advindos do PLANASA, a maioria das capitais 
dos Estados federativos, os municípios de maior porte e 
aqueles localizados em áreas metropolitanas, concederam 
a prestação dos serviços de saneamento básico às compa-
nhias estaduais (regionais) de saneamento.

É em decorrência do modelo imposto pelo PLANASA que 
a maior parte da Região Metropolitana do Rio de Janei-
ro, e que inclui o município de Duque de Caxias, tem a 
Companhia Estadual de Água e Esgotos (CEDAE) como 
prestadora dos serviços de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário. A precária realidade do saneamento 
básico metropolitano, especialmente destacada na etapa 
correspondente ao Diagnóstico do presente PLAMSAB-DC, 
pode também ser atribuída ao ineficaz resultado do modelo 
imposto pelo PLANASA, potencializado ao longo do tempo 
por sucessivas políticas e processos ineficientes de gestão 

e administração do setor, e que em última análise, envolve 
o modus operandi da própria empresa regional. 

A persistência temporal deste modelo encontra sustenta-
ção no conceito de “dependência de trajetória”, que permite 
identificar a importância de uma condição inicial sobre os 
efeitos ou resultados atuais . No caso em questão, pode-se 
afirmar que de uma forma geral, o surgimento de novos 
arranjos institucionais, mais autônomos, sempre encontra-
ram forte resistência institucional e política no ambiente do 
saneamento básico metropolitano.

Após duas décadas de discussão sobre o estabelecimento 
de um marco regulatório para os serviços de saneamento 
básico no país, a aprovação da Lei Federal n°11.445/07 
renovou as esperanças quanto a superação do enorme e 
crescente passivo relativo ao saneamento básico dos mu-
nicípios brasileiros, conferindo-lhes, expressamente, o in-
delegável encargo pelo instrumento do planejamento.

Entretanto, a expectativa geral, efetivamente, ainda não 
se confirmou, e a maior parte dos municípios ainda convive 
com uma série de impasses e indefinições de natureza téc-
nica, econômica-financeira e legal que dificultam os avan-
ços esperados.

Em relação ao Estado do Rio de Janeiro, de forma geral, 
seus municípios não perfizeram ao longo dos anos ante-
riores e mesmo posteriores ao marco regulatório, a condu-
ção do necessário planejamento do saneamento ambiental 
de seus territórios. Notadamente, e em função do maior 
contingente populacional, enquadram-se os municípios da 

RMRJ, particularmente dependentes de sistemas de abas-
tecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem plu-
vial, cujas abrangências espaciais extrapolam os respecti-
vos limites geográficos municipais.

Em contraponto ao modelo estabelecido pelo PLANASA, a 
Lei Federal n°11.445/07, como mencionado, propôs subs-
tancial alteração no papel dos entes federados municipais 
e da sociedade em geral no que tange à participação no 
planejamento, regulação e controle social dos serviços de 
saneamento básico, regulamentando, entre outros, artigo 
da Constituição Federal que atribui competência aos mu-
nicípios para legislar sobre assuntos de interesse local, e 
dentre os quais se enquadram o exercício da titularidade e 
do poder para conceder serviços públicos de saneamento 
básico.

Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, por meio 
do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n°1.842/13, entendeu que no caso das regiões metropolita-
nas, aglomerações urbanas e microrregiões, esta compe-
tência deva ser exercida pelo conjunto de municípios envol-
vidos e pelo Estado federativo. 

A Lei n°13.089/15 que estabeleceu o Estatuto da Metró-
pole reafirmou este entendimento, ao definir as diretrizes 
gerais para o planejamento, a gestão e a execução das 
funções públicas de interesse comum em regiões metropo-
litanas instituídas pelos Estados. A referida lei impôs limita-
ções à autonomia dos municípios e concedeu prerrogativas 
legais à autoridade metropolitana então vigente, incluindo 
o poder de decisão sobre serviços públicos, cuja realização 
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por parte de um município, isoladamente, mostre-se inviável 
por qualquer razão técnica, econômica-financeira ou sócio-
-ambiental, ou impacte, também por qualquer razão, os muni-
cípios limítrofes.

Este é o caso da RMRJ, e especificamente do município de 
Duque de Caxias. A área de abrangência dos sistemas de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem 
pluvial que o atendem extrapola os seus limites geográficos. 
Como prevê a Lei Federal n°11.445/07, esta particularidade, 
combinada à prestação dos serviços de abastecimento de 
água e de esgotamento sanitário por empresa regional - a 
Companhia Estadual de Água e Esgotos (CEDAE), caracteri-
za o que se denomina “prestação regionalizada dos serviços 
públicos de saneamento básico”, e para a qual, de acordo 
com a mesma lei, os Planos Municipais de Saneamento de-
vem apresentar a mesma visão regionalizada.

Não obstante o fato do município de Duque de Caxias inte-
grar sistemas de abastecimento de água, esgotamento sa-
nitário e drenagem pluvial que atendem a mais de um mu-
nicípio, há que se destacar que o planejamento no âmbito 
do seu território é uma atribuição garantida pela Constituição 
Federal, ainda que devam ser observadas as condições de 
viabilidade do planejamento em relação às condições opera-
cionais dos sistemas integrados como um todo.

Observa-se que a organização institucional metropolitana, 
como prevê a Lei Complementar Estadual n° 158/13, ainda 
não se encontra definida, fazendo com que a RMRJ ainda 
não conte, oficialmente, com sua autoridade metropolitana. 
Por outro lado, na estrutura do poder executivo municipal, a 
Câmara Metropolitana vem cumprindo importante serviço na 

condução técnica e política da questão, e especificamente, 
por meio da elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvi-
mento Urbano Integrado da Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro (PDUI/RMRJ). 

Também amparada pelo Art. 241 da Constituição Federal 
que disciplina a formação de consórcios públicos e convênios 
de cooperação, caberá ao ente metropolitano construir o am-
biente interfederativo para a universalização e qualificação do 
saneamento ambiental metropolitano, de forma a conferir-lhe, 
por um lado, a necessária visão integrada, regionalizada e 
otimizada, e por outro, desprovido de caráter imperativo e ab-
soluto, o reconhecimento quanto aos reais, imediatos e justos 
anseios dos municípios em relação aos precários sistemas de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem 
pluvial que os atendem.

Neste ambiente de cooperação interfederativa, é que deverá 
ser revisto e regularizado o modelo jurídico-institucional da 
prestação dos serviços de saneamento na RMRJ e, especifi-
camente no município de Duque de Caxias, e constituídas as 
respectivas entidades responsáveis pela regulação, fiscaliza-
ção e controle social dos serviços. 

De acordo com a Lei Federal n°11.445/07, cabe ao ente re-
gulador, com independência decisória e tecnicidade das de-
cisões, a edição de normas relativas às dimensões técnica, 
econômica e social de prestação dos serviços, e a fiscaliza-
ção quanto ao cumprimento de cláusulas contratuais relativas 
as ações previstas nos planos de saneamento, aos mecanis-
mos de proteção do usuário, as pautas das revisões tarifárias, 
entre outros. 

Ressalta-se que a Lei Federal n°11.445/07 veda a prestação 
de serviços públicos de saneamento básico mediante convê-
nios, termos de parceria ou outros instrumentos de natureza 
precária, por entidade que não integre a administração do titu-
lar. De acordo com mesma lei, a prestação de serviços por es-
tas entidades só é admitida mediante celebração de  contrato, 
garantindo o efetivo exercício das atividades de regulação e 
fiscalização sobre o prestador.

Neste contexto, observa-se que a CEDAE presta serviços 
de saneamento básico no município de Duque de Caxias me-
diante convênio de cooperação, intrumento de natureza pre-
cária, celebrado por meio da Lei n°2.125/08, e com prazo de 
duração de 30 anos.

Nesses termos, os contratos de prestação dos serviços de 
saneamento básico na RMRJ, e especificamente no municí-
pio de Duque de Caxias, independente de revisão do pres-
tador, deverão ser regularizados junto ao poder concedente 
definitivamente instituído, e de forma inequívoca, prever o 
atendimento ao conjunto de ações determinadas no âmbito 
deste   PLAMSAB-DC. 

De acordo com o Art. 21 da Lei Municipal Complementar n° 
01/06 do Plano Diretor, haveria a disposição do município em 
elaborar estudo de viabilidade socioeconômica sobre a im-
plantação de uma Companhia Municipal de Águas e Esgotos. 
Neste contexto, Lei Municipal n°2.586/13 autorizava o poder 
executivo a constituí-la, vinculando-a à Secretaria Municipal 
de Transportes e Serviços Públicos. Assim é que a Lei Muni-
cipal n°2.826/17 estabeleceu a criação da Central de Águas 
e Saneamento de Duque de Caxias (CASDUC), como ente 
autárquico de direito público da administração indireta. Pelo 
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Decreto n°6.755/17, foi aprovado o regulamento e a estrutura 
tarifária a ser empreendida pela CASDUC. 

Atualmente, a autarquia encontra-se diretamente subordina-
da ao Gabinete do Prefeito e fruto de observação durante a 
elaboração do presente PLAMSAB-DC, tem como principal 
atividade a  articulação juntos aos demais orgãos da adminis-
tração municipal, e notadamente, da administração estadual, 
em especial a CEDAE, no sentido da defesa dos interesses 
do município para as questões relativas ao abastecimento de 
água e ao esgotamento sanitário locais.
Entende-se também que é intenção da CASDUC inicialmen-

te organizar um ambiente de parceria junto a CEDAE, visando 
o conhecimento sobre a infraestrutura física existente e a si-
tuação dos serviços de abastecimento de água e de esgota-
mento sanitário no município, para em seguida, eventualmen-
te, propor a alteração do modelo de prestação dos mesmos.

De forma geral, com a criação da Central de Águas e Sanea-
mento de Duque de Caxias, o município de Duque de Caxias 
sinaliza a busca de maior autonomia e poder decisório para o 
setor de saneamento básico. Entretanto, para que a empresa 
recém-criada assuma papel preponderante na organização e 
planejamento do setor será necessário dotá-la de eficaz estru-
tura organizacional, bem como provê-la com a devida compe-
tência legal para coordenar as ações que levem a ampliação 
da infraestrutura de saneamento, a expansão do atendimento 
e a melhoria da qualidade dos serviços prestados, com trans-
parência e controle social. 

Em relação as ações que dependem de gestão compartilha-
da junto aos demais municípios da Baixada Fluminense e da 
RMRJ, e consequentemente, para a maior celeridade quanto 
ao desenvolvimento do saneamento básico no município de 
Duque de Caxias, deve-se: 

• de acordo com que preconizam as Leis Federais 
n°11.445/07 e 13.089/15, estabelecer o entendimento da 
PMDC para o processo de discussão e definição, no âmbi-
to da estrutura de governança interfederativa (Autoridade 
Metropolitana, a ser ainda criada), que tange a Titularidade, 
Prestação, Fiscalização e Regulação dos serviços de abaste-
cimento de água e esgotamento sanitário. No caso, o presen-
te PLAMSAB-DC possui elementos e informações relevantes 
para o entendimento da PMDC;
• também no âmbito da mesma estrutura de governança 

interfederativa (Autoridade Metropolitana), estabelecer o en-
tendimento da PMDC e contribuir para a construção do mode-
lo de condução compartilhada das intervenções de macrodre-
nagem necessárias ao controle de inundações de áreas do 
município, bem como de outros municípios da Baixada Flu-
minense. Da mesma forma, o presente PLAMSAB-DC possui 
elementos e informações relevantes para o entendimento da 
PMDC;
• no que tange a Titularidade, Prestação, Fiscalização e 

Regulação dos serviços de abastecimento de água e esgota-
mento sanitário, definir qual seja a estratégia de atuação da 
Central de Águas e Saneamento de Duque de Caxias (CAS-
DUC);
• definidos os entes responsáveis pela Titularidade, 

Prestação, Fiscalização, Regulação e Controle Social dos 
serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, 
bem como a estratégia de atuação da Central de Águas e 
Saneamento de Duque de Caxias (CASDUC), estabelecer os 
critérios e procedimentos de natureza técnica, operacional e 
econômica-financeira, a serem exercidos pela PMDC, no sen-
tido do controle, fiscalização e avaliação continuada dos ser-
viços de saneamento básico especificamente prestados no 
município de Duque de Caxias; 

• complementarmente, definir os meios e instrumentos 
de comunicação entre os munícipes usuários dos sistemas de 
saneamento básico e a PMDC e os entes Titular, Prestador, 
Fiscalizador, Regulador e de Controle Social dos serviços.

9.2 – Demais orgãos da admistração 
direta do poder executivo
O município de Duque de Caxias possui em diversas frentes 

da administração direta de sua estrutura politico-administrati-
va, atribuições relacionadas com a prestação de serviços de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem 
pluvial.

São cinco as Secretarias Municipais direta ou indiretamente 
relacionadas aos serviços de saneamento básico: Secretaria 
de Saúde, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Edu-
cação, Secretaria de Habitação e Urbanismo e a Secretaria 
Municipal de Obras.

9.2.1 - Secretaria Municipal de Saúde

Na estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Saú-
de de Duque de Caxias existem duas Coordenadorias liga-
das às atividades de saneamento básico: a Coordenadoria de 
Epidemiologia e a Coordenadoria de Vigilância e Qualidade 
da água. Ambas atuam com o objetivo de atender aos itens 
I a X da Portaria no 2.914/11 do Ministério da Saúde, a qual 
estabelece os padrões de qualidade da água para consumo 
humano.
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A Coordenadoria de Epidemiologia encontra-se subordinada 
ao Departamento de Vigilância em Saúde e este à Subsecre-
taria de Atenção à Saúde, compreendendo duas Divisões: 

• Divisão de Dados Vitais
No Brasil os dados vitais são organizados e disponibilizados 

pelo Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e pelo 
Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC). No 
município de Duque de Caxias este controle é feito pela Divi-
são de Dados Vitais, da Secretaria de Saúde, onde os dados 
vitais são compilados e informados ao Ministério da Saúde, 
que os disponibiliza no site (http://www.datasus.gov.br).

• Divisão Vigilância Epidemiológica e Hospitalar:
A Vigilância Epidemiológica tem papel primordial na opera-

cionalização de um conjunto de ações que proporcionam o 
conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudan-
ça nos fatores determinantes e condicionantes de saúde in-
dividual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar 
as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. 
Mudanças no perfil epidemiológico das populações, traduzi-
das pelo declínio das taxas de mortalidade por doenças in-
fecciosas e parasitárias e pelo crescente aumento das mortes 
por causas externas e doenças crônicas, levaram à incorpo-
ração das doenças e agravos não transmissíveis ao escopo 
de atividades da vigilância epidemiológica. A incorporação e 
comparação desses dados com as ações de saneamento bá-
sico são fundamentais para o planejamento das atividades 
de prevenção e controle dos agravos nos diversos níveis de 
atenção à saúde.

Além das atividades de rotina, a Divisão de Epidemiologia 
emite relatórios, onde destaca as doenças relacionadas ao 

saneamento ambiental inadequado (DRSAI), especificamen-
te doenças diarreicas, hepatite, leptospirose, dengue, chikun-
gunya e zika. A compilação e análise dos dados epidemioló-
gicos municipais inclui a verificação do bairro de origem das 
pessoas atendidas com diagnóstico de DRSAI. Os dados na-
cionais do DATASUS não fazem distinção entre os bairros de 
Duque de Caxias, sendo, portanto, mais detalhada a compila-
ção de dados feita pela Secretaria Municipal de Saúde.
Já a Coordenadoria de Vigilância e Qualidade da Água foi 

criada em conformidade com o que estabelece a Portaria no 
2.914/11 do Ministério da Saúde, sendo responsável pelas 
ações de prevenção de agravos e de promoção da saúde, no 
âmbito do Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade 
da Água para Consumo Humano (SISÁGUA), instrumento do 
Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para 
Consumo Humano (VIGIÁGUA). 

O SISÁGUA é constituído por três partes distintas de cadas-
tramento, controle e vigilância, no qual a primeira tem como 
finalidade o conhecimento das características físicas e opera-
cionais das formas de abastecimento de água do município; a 
segunda, o armazenamento dos dados sobre o monitoramen-
to da qualidade da água exercido pelo prestador de serviço; 
e por fim, a terceira, o armazenamento dos dados acerca das 
inspeções sanitárias exercidas no âmbito do próprio SISÁ-
GUA. De acordo com o Plano Municipal de Saúde, Duque 
de Caxias cumpre integralmente a totalidade dos planos de 
amostragem, incluindo os parâmetros recomendados pela no 
2.914/11 do Ministério da Saúde.

Os doentes portadores de enfermidades relacionados às de-
ficiências de saneamento são atendidos pela rede de saú-
de do município, que é composta de unidades de diferentes 

graus de complexidade, e classificadas em Rede Básica; 
Atendimento Ambulatorial Especializado; Unidades Mistas e 
Rede Hospitalar.  

De acordo o Plano Municipal de Saúde (2015), o município 
possui seis Unidades de Padrão Hospitalar, um Hospital de 
Referência, três Unidades de Pronto Atendimento, uma Po-
liclínica, setenta e quatro equipes distribuídas por quarenta 
e duas Unidades Estratégicas de Saúde da Família, e 469 
agentes comunitários distribuídos em 21 equipes do Progra-
ma de Agentes Comunitários em Saúde. 

Em relação ao controle e a vigilância da qualidade da água 
dos sistemas públicos de abastecimento e dos sistemas alter-
nativos que servem as áreas não atendidas, devem ser em-
preendidas ações no sentido de:
• ampliar a capacidade institucional da Secretaria Muni-

cipal de Saúde, no sentido de melhor exercer as atividades 
técnicas que prevê a Portaria 2.914/11, a qual dispõe sobre 
os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da 
água para consumo humano e seu padrão de potabilidade;
• em relação aos sistemas alternativos de caráter cole-

tivo e individual, desenvolver  plano para o exercício dos pro-
cedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água; 
• para a estrutura física e operacional do macrosistema 

integrado de abastecimento de água da RMRJ e que atende 
ao município de Duque de Caxias, garantir a elaboração do 
Plano de Segurança da Água, de acordo com as orientações 
da Portaria 2.914/11 e em consonância com as recomenda-
ções da Organização Mundial de Saúde.

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO FINAL - DEZEMBRO, 2017

236

9.2.2 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
e Agricultura

A estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente de Duque de Caxias serve ao controle de rotina 
das questões ambientais inerentes ao saneamento básico do 
município, principalmente aquelas relacionadas aos proces-
sos de licenciamento e de fiscalização de empreendimentos, 
visando principalmente evitar e combater:
• a ocupação e construções irregulares em margens de 

rios;
• canalizações e desvios irregulares do curso de córre-

gos, riachos e rios; 
• captações de água desprovidas de outorgas; 
• formação de lixões e depósitos de resíduos irregula-

res;
• lançamentos indevidos de resíduos e efluentes indus-

triais e de esgotos sanitários de loteamentos e condomínios 
licenciados pelo município em galerias de águas pluviais e 
corpos d´água receptores; 
• o transporte irregular de resíduos de estações de trata-

mento de efluentes e de esgotos sanitários.

Por desvio de atribuição original, causada pela desorganiza-
ção do modelo gestor do saneamento metropolitano, passa a 
ser atribuição do município, e por conseguinte, da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, a manutenção de unidades lo-
calizadas e individualizadas de tratamento de esgotos, nas 
quais se incluem os tanques sépticos e as ETEs compactas 
dos empreendimentos privados e dos empreendimentos ha-
bitacionais de interesse social, principalmente no que tange 
a remoção, transporte e destinação final adequada do lodo 
residual.

9.2.3 - Secretaria Municipal de Habitação e 
Urbanismo

A estrutura organizacional da Secretaria de Habitação e Ur-
banismo serve ao controle de rotina das questões urbanís-
ticas municipais, incluindo o processo de licenciamento de 
novos loteamentos e condomínios habitacionais. Em rela-
ção aos quesitos relacionados ao saneamento básico, suas 
atividades são complementadas pela atuação da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, como anteriormente menciona-
das. O Decreto Municipal 6.755/2017 indica que em todos os 
projetos de empreendimentos habitacionais, a recém criada 
Companhia Municipal de Águas e Esgotos - CASDUC deva 
ser consultada no sentido de garantir a possibilidade do abas-
tecimento de água e da coleta e o tratamento de esgotos.

Em relação ao controle da ocupação e ao ordenamento do 
uso do solo, e consequentemente,  para a maior sustentabili-
dade dos sistemas de abastecimento de água, esgotamento 
sanitário e drenagem pluvial que atendem ao município de 
Duque de Caxias, devem ser empreendidas ações no sentido 
de:
• atualizar o Plano Diretor Urbano do município, cuja 

versão vigente corresponde ao ano de 2006, incentivando a 
proposição de ações, projetos e programas harmônicos ao 
desenvolvimento dos sistemas de saneamento básico;
• ampliar a capacidade institucional da PMDC, e prin-

cipalmente, das Secretarias Municipais de Habitação e Ur-
banismo e de Meio Ambiente, no sentido de melhor exerce-
rem as atividades técnicas pertinentes ao melhor controle da 
ocupação e ordenamento do uso do solo, e consonantes ao 
desenvolvimento dos sistemas de saneamento básico;
• no âmbito das mesmas secretarias municipais, rever 

procedimentos técnico-administrativos dos processos de li-
cenciamento urbano e ambiental de novos empreendimentos, 
de modo a atender ao desenvolvimento sustentável dos siste-
mas de saneamento básico;
• especificamente em relação aos sistemas individuali-

zados de tratamento de esgotos existentes em áreas ainda 
não atendidas por sistemas de esgotamento sanitário públi-
cos e coletivos, implementar na Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, os procedimentos necessários a fiscalização e ao 
controle de desempenho dos mesmos, bem como em relação 
ao adequado destino final do lodo residual;
• especificamente no sentido da preservação da quali-

dade de água dos recursos hídricos do município e da maior 
resiliência do espaço físico-territorial frente às adversidades 
de eventos pluviométricos extremos, implementar um plano 
de preservação da cobertura vegetal natural e de proteção de 
nascentes de água, incluindo ações de reflorestamento e de 
controle do desmatamento.

9.2.4 - Secretaria Municipal de Educação

De acordo com informações prestadas pela Secretaria Mu-
nicipal de Educação, as escolas municipais de Duque de 
Caxias não possuem na grade curricular disciplinas ou ativi-
dades específicas voltadas para a educação ambiental. Con-
forme a Política Nacional de Educação Ambiental - PNEA, 
instituída pela Lei no9.795/99 e regulamentada pelo Decre-
to no4.281/02, a educação ambiental deve ser permanente 
e continuada e, portanto, o município deve se preparar para 
estruturar programas de educação ambiental  de forma articu-
lada  em todos os níveis e modalidades do processo educati-
vo. Complementarmente, tem-se que a Educação Ambiental 
deve fazer parte do currículo das escolas municipais, de acor-
do com os seguintes instrumentos legais: 
• A Lei Complementar no140/2011, que estabelece que 
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cabe ao município “promover e orientar a educação ambien-
tal em todos os níveis de ensino e a conscientização pública 
para a proteção do meio ambiente”;
• A Lei Municipal Complementar n° 01/06 do Plano Di-

retor, que recomenda “inserir a Educação Ambiental referida 
aos recursos naturais duque caxienses no programa de ensi-
no da rede escolar municipal”;
• A Lei Federal n°11.445/07, que inclui a promoção da 

educação ambiental voltada para a economia de água pelos 
usuários e para a conscientização sobre a conservação e pre-
servação de rios. 
Em relação aos programas de Educação Ambiental e Sanitá-

ria, devem ser empreendidas ações no sentido de:
• de acordo com as diferentes classes de usuários de 

Programas de Educação Ambiental e Sanitária da PMDC, re-
ver os conteúdos especificamente relacionados aos serviços 
de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drena-
gem pluvial;
• de forma racional, reorganizar técnica e administra-

tivamente iniciativas eventualmente vigentes de Educação 
Ambiental e Sanitária da PMDC, de modo que os conteúdos 
especificamente relacionados aos serviços de abastecimento 
de água, esgotamento sanitário e drenagem pluvial sejam di-
fundidos de forma abrangente e eficaz;
• ampliar a capacidade institucional das Secretarias Mu-

nicipais de Educação, Meio Ambiente, Saúde e Habitação e 
Urbanismo no sentido de contribuirem para a condução dos 
Programas de Educação Ambiental e Sanitária da PMDC.

9.2.5 Secretaria Municipal de Obras

Em relação aos serviços de saneamento básico, a Secretaria 
de Obras possui equipe técnica dedicada ao desenvolvimento 

de serviços topográficos, projetos de engenharia, processos 
licitatórios, e contratação e fiscalização de obras e serviços 
de urbanização de logradouros, incluindo obras e serviços de 
manutenção de pavimentação e de microdrenagem pluvial.

Enquanto a CEDAE é o prestador de serviços de abasteci-
mento de água e de esgotamento sanitário no município, é 
a Secretaria Municipal de Obras responsável pela prestação 
dos serviços de microdrenagem pluvial urbana.

O enorme déficit que o município apresenta em relação ao 
esgotamento sanitário, torna o sistema de drenagem pluvial 
o principal agente de afastamento dos esgotos dos domicílio, 
impondo preocupações adicionais aos serviços de manuten-
ção das respectivas galerias municipais de águas pluviais.

Em conjunto com a Defesa Civil Municipal, a Secretaria Mu-
nicipal de Obras também cumpre importante função no senti-
do da atuação em ocasiões de eventos extremos e de situa-
ções de contingenciamento, principalmente a partir da oferta 
de sua estrutura de máquinas e equipamentos.

Embora não seja objeto de abordagem do presente PLAM-
SAB-DC, importante mencionar que os serviços de limpeza 
urbana e manejo de resíduos sólidos são também vinculados 
à Secretaria de Obras. 

Além do que é proposto no Capítulo 7 – Ações Estruturais 
Drenagem Pluvial, em relação ao sistema de Drenagem Plu-
vial, faz-se necessário: 
• garantir a capacitação institucional da Secretaria Mu-

nicipal de Obras no sentido do cumprimento de atividades de 
inspeção e manutenção dos sistemas de microdrenagem plu-

vial existentes e de avaliação e aprovação dos projetos de 
novos empreendimentos;
• avaliar a necessidade de complementação das orien-

tações do presente PLAMSAB-DC, por meio da elaboração 
do Plano Municipal de Manejo de Águas Pluviais, e de acordo 
com diretrizes do Ministério das Cidades;
• promover, continuamente, a articulação entre a Secre-

taria Municipal de Obras, responsável pela gestão do sistema 
de microdrenagem pluvial do município, e a Defesa Civil Mu-
nicipal, no sentido da elaboração e implementação, quando 
necessária, do Plano de Contingência para Eventos Extre-
mos de Inundações, incluindo o cadastramento, mapeamento 
e classificação de áreas de risco, a definição de estratégias 
para sua minimização, e a formatação do programa de previ-
são, alerta e controle de inundações, em complementação ao 
sistema existente do INEA. 
Especificamente em relação a microdrenagem pluvial, des-

taca-se:
• pontualmente, a necessidade do cadastramento da 

rede de microdrenagem pluvial do município; 
• a partir da implementação da rede coletora de esgotos, 

nas bacias de esgotamento sanitário então beneficiadas, a re-
alização de um programa de eliminação das ligações prediais 
de esgotos ao sistema de drenagem pluvial. 

9.3  Conselhos Municipais relacio-
nados às atividades de saneamento 
básico
Segundo Junior (et al, 2009), a criação e a disseminação dos 

conselhos municipais principalmente a partir da década de 
90, resultaram da emergência dos ideais de reforma das ins-
tituições de governo local no Brasil, e da busca pelo aumen-
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to da participação direta da sociedade na gestão municipal 
e da efetividade das políticas públicas. Pode-se afirmar que 
os conselhos municipais perfazem o formato institucional que 
materializa os artigos da Constituição Federal que induzem a 
participação da sociedade.

O município de Duque de Caxias possui conselhos relacio-
nados ao planejamento e ao controle setorial da Saúde, Ur-
banismo e Meio Ambiente, a saber: o Conselho Municipal de 
Saúde, instituído pela Lei Municipal nº 1068/91; o Conselho 
Municipal de Desenvolvimento da Cidade (CONCIDADE), in-
situído pela Lei Complementar n° 01/2006; e o Conselho Mu-
nicipal de Defesa do Meio Ambiente, instituído pela Lei Muni-
cipal nº 1.406/98.
Dentre estes, no âmbito do presente PLAMSAB-DC, o CON-

CIDADE foi aquele que se mostrou mais atuante, como des-
creve o Capítulo 2 - Plano de Comunicação e Mobilização So-
cial. O CONCIDADE, dentre suas atribuições, é responsável 
por apreciar, acompanhar e deliberar sobre a implementação 
da Política Municipal de Desenvolvimento Urbano, em espe-
cial os planos e programas relativos à política de gestão do 
solo urbano, de habitação de interesse social, de saneamento 
ambiental, de transportes e mobilidade urbana. Possui ampla 
frente para atuação na Política Urbana do Município, podendo 
até propor diretrizes e critérios para a distribuição do orça-
mento municipal.

Especificamente em relação ao saneamento básico do mu-
nicípio, o CONCIDADE tem atribuição de apreciar, aprovar e 
monitorar o cumprimento de convênios firmados junto a or-
ganismos nacionais e internacionais, além de deliberar sobre 
contratos de concessão dos serviços públicos urbanos, tais 
como o abastecimento de água e o esgotamento sanitário. 

Internamente, o  CONCIDADE instituiu a Câmara Técnica de 
Saneamento, específica para discussão dos assuntos relacio-
nados ao saneamento básico do município.

A atuação do CONCIDADE se traduz como instrumento de 
controle social, a partir da ampla divulgação dos trabalhos 
que conduz e respectivas deliberações, bem como pela or-
ganização e convocação das Conferências da Cidade, e a 
estimulação da participação da sociedade.

Assim, entende-se que a luz do que prevê a Lei Federal 
n°11.445/07, o CONCIDADE possa bem servir como instru-
mento para o controle social da prestação dos serviços de 
saneamento básico no município, a partir do qual a sociedade 
conte com mecanismos e procedimentos que garantam in-
formações, representação, e participação nos processos de 
formulação de políticas, de planejamento e de avaliação rela-
cionados aos serviços prestados. 

9.4 - Poder Legislativo
A Câmara Municipal de Duque de Caxias estabelece inter-

faces com o saneamento básico municipal através das se-
guintes principais comissões: Comissão Urbanidade, Comis-
são de Desenvolvimento Urbano, Comissão Meio Ambiente e 
Qualidade de Vida e Comissão de Vigilância Epidemiológica. 

Complementarmente, de acordo com a Lei n°2.826/2017, a 
Câmara Municipal de Duque de Caxias tem como atribuição 
acompanhar e fiscalizar o processo de organização e estru-
turação da autarquia CASDUC, por meio de uma Comissão 
composta por três Vereadores, indicados pelo Presidente da 
Câmara.

9.5 - Poder Executivo Estadual
Cabe também destacar, por tambpem atuarem nos limites do 

município de Duque de Caxias, os órgãos da administração 
do Estado do Rio de Janeiro relacionados às atividades de 
saneamento básico.

Secretaria de Estado do Ambiente e Instituto Estadual 
do Ambiente
O Instituto Estadual do Ambiente (INEA) é o órgão gestor e 

executor da Política de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
no Estado do Rio e está vinculado à estrutura da Secretaria 
de Estado do Ambiente (SEA), órgão de primeiro nível hierár-
quico da administração estadual. Tem como missão formular 
e coordenar a política estadual de proteção e conservação 
do meio ambiente e de gerenciamento dos recursos hídricos, 
cujos objetivos também passam pela adequada prestação 
dos serviços de saneamento.

O saneamento básico de uma forma geral, e notadamente 
no que se refere ao abastecimento público de água e a coleta 
e tratamento do esgoto, encontra-se expressamente inserido 
na Política Estadual de Recursos Hídricos. O Plano Estadu-
al de Recursos Hídricos contempla em toda a sua extensão 
discussão que envolve a questão do saneamento básico mu-
nicipal e metropolitano, inclusive, explicitamente sobre o mu-
nicípio de Duque de Caxias. 

Já o Programa Pacto pelo Saneamento, criado pelo Governo 
do Estado do Rio de Janeiro através do Decreto nº 42.930/11, 
contemplava o desenvolvimento do subprograma Guanabara 
Limpa, e a partir deste, o Programa de Saneamento dos Mu-
nicípios do Entorno da Baía de Guanabara – PSAM. Neste 
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contexto, em 2013, visando orientar a elaboração dos Planos 
de Saneamento Básico dos municípios da RMRJ, a Secre-
taria de Estado de Ambiente, no âmbito do Programa de Sa-
neamento dos Municípios do Entorno da Baía de Guanabara 
(PSAM), elaborou o Estudo Regional de Saneamento Básico 
da Baixada Fluminense. Desde então, e em consonância ao 
Estudo Regional, a maioria dos municípios da Baixada Flumi-
nense e da RMRJ já dispõe dos seus respectivos Planos de 
Saneamento Básico. O presente PLAMSAB-DC também se 
apoia nas diretrizes do referido Estudo Regional.

Câmara Metropolitana do Rio de Janeiro
De acordo com a Lei n°13.089/15 que estabeleceu o Estatu-

to da Metrópole, e como prevê a Lei Complementar Estadual 
n° 158/13, observa-se que a organização institucional metro-
politana ainda não se encontra definida, fazendo com que a 
RMRJ ainda não conte, oficialmente, com sua autoridade me-
tropolitana. Por outro lado, na estrutura do poder executivo 
municipal, a Câmara Metropolitana vem cumprindo importan-
te serviço na condução técnica e política da questão, e espe-
cificamente, por meio da elaboração do Plano Estratégico de 
Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana 
do Rio de Janeiro (PDUI/RMRJ). 

Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico
A Lei nº 4.556/05 criou a Agência Reguladora de Energia 

e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro, com 
personalidade jurídica de direito público e plena autonomia 
administrativa, técnica e financeira. Entre suas atribuições e 
finalidades estão o poder regulatório, de acompanhamento, 
controle e de fiscalização das concessões e permissões de 
serviços públicos concedidos na área de serviços de esgota-
mento sanitário e industrial, de abastecimento de água, e de 
coleta e disposição de resíduos sólidos, nas quais o Estado 

figure como poder concedente ou permitente, ou mediante 
convênio, no caso de serviços municipais autônomos.

9.6 - Programas Estaduais de 
Proteção dos Direitos Individuais e 
Coletivos
De acordo com a Constituição Federal da República, “todos 

têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 
de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever 
de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras ge-
rações” garantido, sobretudo, os direitos coletivos, desde que 
haja relevância social ou estes sejam homogêneos, como é o 
caso do saneamento básico. Para que esses objetivos sejam 
consolidados a população do município de Duque de Caxias 
deve contar com os seguintes órgãos de proteção dos direitos 
coletivos.

Ministério Público
As atribuições para a proteção de tais direitos também es-

tão sob a responsabilidade do Ministério Público (MP) em sua 
área de atuação. O MP tem o papel fundamental de assegu-
rar o direito ao Saneamento Básico com vistas a proteção da 
dignidade humana, pleiteando constantemente a implementa-
ção eficiente desses serviços. Seu papel principal é fiscalizar, 
proteger, manter e garantir os interesses fundamentais dos 
cidadãos. Neste sentido, sua atuação independe dos Pode-
res Legislativo, Executivo e Judiciário, ou seja, há autonomia 
para a promoção dos direitos coletivos, difusos e homogêne-
os. Assim, o MP, por iniciativa própria, pode utilizar uma sé-
rie de ferramentas jurídicas como Inquérito Civil, a Ação Civil 
Publica e o Termo de Ajuste de Conduta (TAC), ou poderá 

agir por solicitação da sociedade. Para os casos em que a so-
ciedade necessite de auxílio, para garantir seus direitos, esta 
poderá entrar em contato com as ouvidorias do MP, em seus 
respectivos municípios. 

PROCON
Além da proteção dos direitos coletivos previsto previstos 

na Consituição Federal e da atuação independente do MP, 
com vistas promoção dos direitos fundamentais do cidadão, 
a sociedade pode, por meio intermédio do PROCON, pleitear 
seus direitos. O PROCON é um órgão do Poder Executivo, 
com autonomia para atuar nas esferas municipal ou estadual. 
Seu objetivo  é defender  os direitos e interesses dos consu-
midores, abarcando inclusive as reclamações associadas aos 
serviços de saneamento básico. Sua função e acompanhar e 
fiscalizar as relações de consumo. 
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10. Plano de Implementação das Ações Estruturais e 
Não Estruturais

De acordo com a Lei Federal n°11.445/07, a prestação de 
serviços públicos de saneamento básico no município de Du-
que de Caxias observará ao PLAMSAB-DC e aos seus obje-
tivos, metas e ações, tanto de natureza Estrutural como de 
natureza Não Estrutural.

Para o PLAMSAB-DC foi estabelecido que ao longo do perío-
do de 20 anos, as Ações Estruturais e Não Estruturais seriam 
temporalmente distribuídas de acordo com prazos classifica-
dos como de curta, média e longa duração, e que respectiva-
mente corresponderiam aos períodos entre os anos 2018 e 
2021 (4 anos), 2022 e 2027 (6 anos) e 2028 e 2037 (10 anos).

Essa premissa impõe ao processo do PLAMSAB-DC, o de-
senvolvimento do sistema de acompanhamento e aferição 
dos resultados, com base em conjunto de indicadores de evo-
lução e de desempenho das ações planejadas, como descre-
ve o Capítulo 12 - Sistema de Acompanhamento do Plano -. 
Este sistema serve também à materialização da perspectiva 
integradora da Lei Federal n°11.445/07, sobretudo no senti-
do do atendimento ao que preconizam as políticas públicas 
de desenvolvimento urbano e regional e o sistema de gestão 
dos recursos hídricos e seus respectivos planos das bacias 
hidrográficas. 

Para a compreensão das Ações Estruturais indicadas no pre-
sente capítulo e que compõem os investimentos em abaste-
cimento de água, esgotamento sanitário, e drenagem pluvial, 
devem ser consultados, respectivamente, os capítulos Propo-
sição de Ações Estruturais – Abastecimento de Água, Propo-
sição de Ações Estruturais – Esgotamento Sanitário, e Pro-
posição de Ações Estruturais – Drenagem Pluvial. No mesmo 
sentido, para compreensão das Ações Não Estruturais, o ca-

pítulo Proposição de Ações Não Estruturais - Arcabouço Insti-
tucional da Prestação dos Serviços de Saneamento.
Para o entendimento da evolução gradual dos índices de 

atendimento que correspondem ao conjunto das Ações Es-
truturais deve ser consultado o capítulo 8. Hierarquização das 
Ações Estruturais.

10.1- Objetivos do PLAMSAB-DC
De uma forma geral, gradualmente e ao longo dos próximos 

20 anos e de acordo com o que estabelecem as normas téc-
nicas e a legislação vigentes, o PLAMSAB-DC tem como prin-
cipais objetivos prover a população do município de Duque de 
Caxias com: 
1. Serviços de abastecimento de água que garantam a 

oferta contínua e o atendimento à totalidade da demanda e 
satisfaçam aos padrões de quantidade e qualidade ideais;
2. Serviços de esgotamento sanitário que garantam a co-

leta, o transporte, o tratamento e a destinação final adequada 
dos esgotos e satisfaçam aos padrões de qualidade ambien-
tal dos recursos hídricos;
3. Serviços de microdrenagem pluvial, que associados 

ao conjunto de intervenções em macrodrenagem, contribuam 
para o adequado escoamento das águas pluviais e o controle 
de enchentes e inundações.
4. Fortalecimento institucional e capacitação da estrutura 

organizacional do poder executivo municipal, no sentido de 
conduzir, eficazmente, as ações necessárias ao provimento 
de adequados serviços de abastecimento de água, esgota-
mento sanitário e microdrenagem pluvial.

10.2 - Metas de Atendimento
Para atendimento aos objetivos propostos, foram estabele-

cidas metas de evolução temporal e gradual da consecução 
dos mesmos, baseadas em indicadores de atendimento da 
população, e de acordo com os prazos classificados como de 
curta, média e longa duração, da seguinte forma:

Objetivo 1: Abastecimento de Água
Em 10 anos (2027), gradualmente, e de acordo com o que 

estabelecem as normas técnicas e a legislação vigentes, pro-
ver a população do município de Duque de Caxias com ser-
viços de abastecimento de água que garantam a oferta con-
tínua e o atendimento à totalidade da demanda e satisfaçam 
aos padrões de quantidade e qualidade ideais, como indica a 
Tabela 10.1 seguinte:

Objetivo 2: Esgotamento Sanitário
Em 17 anos (2034), gradualmente, e de acordo com o que es-

tabelecem as normas técnicas e a legislação vigentes, prover 
a população do município de Duque de Caxias com serviços 
de esgotamento sanitário que garantam a coleta, o transpor-
te, o tratamento e a destinação final adequada dos esgotos e 
satisfaçam aos padrões de qualidade ambiental dos recursos 
hídricos, como indica a Tabela 10.2 seguinte:

Tabela: 10.1. Abastecimento de Água - Evolução gradual 
do Índice de Atendimento da População (Ano)
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Objetivo 3: Drenagem Pluvial
Em 17 anos (2034), gradualmente, e de acordo com o que 

estabelecem as normas técnicas e a legislação vigentes, pro-
ver as áreas privadas e os logradouros públicos do município 
de Duque de Caxias com serviços de microdrenagem pluvial, 
que associados ao conjunto de intervenções em macrodre-
nagem, contribuam para o adequado escoamento das águas 
pluviais e o controle de enchentes e inundações, como indica 
a Tabela 10.3 seguinte:

Objetivo 4: Capacitação Institucional
Durante 20 anos, permanentemente promover o fortaleci-

mento institucional e a capacitar da estrutura organizacio-
nal do poder executivo municipal, no sentido de conduzir, 
eficazmente, as ações necessárias ao provimento da po-
pulação do município de Duque de Caxias com adequados 
serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitá-
rio e drenagem pluvial, como indica a Tabela 10.4 seguinte:

10.3 – Ações Estruturais
Como mostram as Tabelas 10.4, 10.5 e 10.6  seguintes, para 

atendimento às metas e aos Objetivos 1, 2 e 3 então propos-
tos, as Ações Estruturais relativas aos sistemas abastecimen-
to de água, esgotamento sanitário e drenagem pluvial foram 
temporalmente distribuídas, respectivamente, de acordo com 
os setores de distribuição de água e bacias de esgotamento 
sanitário. Cada setor de distribuição de água e bacia de es-
gotamento sanitário contempla conjunto específico de Ações 
Estruturais relativas aos sistemas de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário e drenagem pluvial, como também in-
dicados a seguir. 
Especificamente, a Tabela 10.5 relaciona os anos em que 

ocorrerão os investimentos nos conjuntos específicos de 
Ações Estruturais dos setores de distribuição de água, de 
acordo com ordem de priorização definida no âmbito do Cap. 
8 – Hierarquização das Ações Estruturais - . 

As ações que especificamente ocorrerão em cada setor de 
distribuição de água, bem como a associação entre estes e 
os bairros oficiais do município encontra-se estabelecida no 
Capítulo 5 - Proposição de Ações Estruturais – Abastecimento 
de Água. 

Especificamente, a Tabela 10.6 relaciona os anos em que 
ocorrerão os investimentos nos conjuntos específicos de 
Ações Estruturais das bacias de esgotamento sanitário, de 
acordo com ordem de priorização definida no âmbito do Cap. 
8 - Hierarquização das Ações Estruturais - 

Tabela: 10.2. Esgotamento Sanitário - Evolução gradual do Índice de 
Atendimento da População (Ano) 

Tabela: 10.3. Drenagem Pluvial - Evolução gradual do 
Índice de Atendimento da População (Ano) 

Tabela: 10.4. Capacitação Institucional
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Tabela: 10.5.Distribuição temporal das Ações Estruturais – Abastecimento de Água
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As ações que especificamente ocorrerão em cada bacia de 
esgotamento sanitário, bem como a associação entre estas e 
os bairros oficiais do município encontra-se estabelecida no 
Capítulo Ações Estruturais – Esgotamento Sanitário.
Considerando que as intervenções em macrodrenagem de-

vem ser pensadas com base nas bacias hidrográficas, a solu-
ção dos problemas de inundações e enchentes de uma dada 
porção do território, em um bairro especificamente, pode 
depender de intervenções em outras regiões da bacia hidro-
gráfica. Ademais, no presente caso, intervenções em macro-
drenagem devem ser realizadas fora dos limites do próprio 
município de Duque de Caxias, evidenciando a necessidade 
de gestão ao nível da bacia hidrográfica, como preconiza a 
Política Nacional de Recursos Hídricos - Lei no. 9.433/1997 
(BRASIL, 1997). 

Neste sentido, as Ações Estruturais correspondentes aos in-
vestimentos em microdrenagem, como descritas no Capítulo 
– Proposição Drenagem Pluvial, deverão acompanhar os in-
vestimentos nas bacias de esgotamento sanitário, e de acor-
do com o ordenamento sugerido na Tabela 10.6
 As ações que especificamente ocorrerão em cada bacia de 

drenagem pluvial, bem como a associação entre estas e os 
bairros oficiais do município encontra-se estabelecida no Ca-
pítulo Ações Estruturais – Drenagem Pluvial. 

Tabela: 10.6.Distribuição temporal das Ações Estruturais – Esgotamento Sanitário
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10.4 – Ações Não Estruturais
As Ações Não Estruturais, também denominadas Ações Es-

truturantes, são aquelas que fornecem embasamento ao mo-
delo de gestão e ao processo de gerenciamento da prestação 
dos serviços de saneamento básico. Constituem-se em ações 
que complementam a implantação da infraestrutura e a cons-
trução das unidades componentes dos sistemas de abaste-
cimento de água, esgotamento sanitário e drenagem pluvial. 
Normas, regulamentos, procedimentos, projetos e programas 
de natureza legal, administrativa, técnica, econômica e social 
perfazem o conjunto de Ações Não Estruturais do presente 
PLAMSAB-DC.

As seguir são descritas as Ações Não Estruturais necessárias 
ao atendimento do Objetivo 4, e que preveêm, permanente e 
continuamente, o fortalecimento institucional e a capacitação 
da estrutura organizacional do poder executivo municipal, no 
sentido de conduzir, eficazmente, as Ações Estruturais neces-
sárias ao provimento da população do município de Duque de 
Caxias com adequados serviços de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário e drenagem pluvial

Em relação às ações que dependem de gestão compartilha-
da junto aos demais municípios da Baixada Fluminense e da 
RMRJ, e consequentemente, para a maior celeridade quanto 
ao desenvolvimento do saneamento básico no município de 
Duque de Caxias, deve-se: 
• Como preconizado pelas Leis Federais n°11.445/07 e 

13.089/15, estabelecer o entendimento da Prefeitura Muni-
cipal de Duque de Caxias (PMDC) para o processo de dis-
cussão e definição, no âmbito da estrutura de governança 
interfederativa (Autoridade Metropolitana, a ser ainda criada), 

que tange a Titularidade, Prestação, Fiscalização e Regula-
ção e Controle Social dos serviços de abastecimento de água 
e esgotamento sanitário. No caso, o presente Plano possui 
elementos e informações relevantes para o entendimento da 
PMDC;
• também no âmbito da mesma estrutura de governança 

interfederativa (Autoridade Metropolitana), estabelecer o en-
tendimento da PMDC e contribuir para a construção do mode-
lo de condução compartilhada das intervenções de macrodre-
nagem necessárias ao controle de inundações de áreas do 
município, bem como de outros municípios da Baixada Flu-
minense. Da mesma forma, o presente PLAMSAB-DC possui 
elementos e informações relevantes para o entendimento da 
PMDC;
• no que tange a Titularidade, Prestação, Fiscalização e 

Regulação dos serviços de abastecimento de água e esgota-
mento sanitário, definir a estratégia de atuação da Central de 
Águas e Saneamento de Duque de Caxias (CASDUC);
• definidos os entes responsáveis pela Titularidade, 

Prestação, Fiscalização e Regulação dos serviços de abas-
tecimento de água e esgotamento sanitário, bem como a 
estratégia de atuação da Central de Águas e Saneamento 
de Duque de Caxias (CASDUC), estabelecer os critérios e 
procedimentos de natureza técnica, operacional e econômi-
ca-financeira, a serem exercidos pela PMDC, no sentido do 
controle, fiscalização e avaliação continuada dos serviços de 
saneamento básico especificamente prestados no município 
de Duque de Caxias; 
• complementarmente, definir os meios e instrumentos 

de comunicação entre os munícipes usuários dos sistemas de 
saneamento básico e a PMDC e os entes Titular, Prestador, 
Fiscalizador e Regulador dos serviços.
Em relação ao uso do solo é necessário garantir o controle 

da ocupação e o seu ordenamento visando a sustentabilidade 
dos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitá-
rio e drenagem pluvial, com ênfase nas seguintes ações:
• atualizar o Plano Diretor Urbano do município, cuja 

versão vigente corresponde ao ano de 2006, incentivando a 
proposição de ações, projetos e programas harmônicos ao 
desenvolvimento dos sistemas de saneamento básico;
• ampliar a capacidade institucional da PMDC, e princi-

palmente, das Secretarias Municipais de Urbanismo, de Meio 
Ambiente e de Obras, no sentido de melhor exercerem as ati-
vidades técnicas pertinentes ao melhor controle da ocupação 
e ordenamento do uso do solo, consonantes ao desenvolvi-
mento dos sistemas de saneamento básico;
• revisar os procedimentos técnico-administrativos dos 

processos de licenciamento urbano e ambiental de novos 
empreendimentos, considerando práticas sustentáveis de de-
senvolvimento urbano e saneamento básico;
• implementar procedimentos de fiscalização e controle, 

de responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambien-
te, dos sistemas individualizados de tratamento de esgotos já 
implantados e a serem implantados, e da destinação final do 
lodo residual; 
• implementar ações de preservação da cobertura ve-

getal natural e de proteção de nascentes de água, incluindo 
ações de reflorestamento e de controle do desmatamento, 
como forma eficaz de preservação da qualidade da água dos 
rios e mananciais aumento da resiliência do espaço físico-ter-
ritorial frente aos eventos pluviométricos extremos.
Em relação ao controle e a vigilância da qualidade da água 

dos sistemas públicos de abastecimento e dos sistemas alter-
nativos que servem as áreas não atendidas:
• ampliar a capacidade institucional da Secretaria Muni-

cipal de Saúde, no sentido de melhor exercer as atividades 
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técnicas conforme prevê a Portaria 2.914/11, que dispõe so-
bre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade 
da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade;
• desenvolver plano de controle e de vigilância da quali-

dade da água para os sistemas alternativos de caráter coleti-
vo e individual; 
• garantir a elaboração do Plano de Segurança da Água, 

de acordo com as orientações da Portaria 2.914/11 e em con-
sonância com as recomendações da Organização Mundial de 
Saúde no que tange a estrutura física e operacional do ma-
crossistema integrado de abastecimento de água da RMRJ e 
que atende ao município de Duque de Caxias.
Em relação aos programas de Educação Ambiental e Sani-

tária.
• rever os conteúdos dos Programas de Educação Am-

biental e Sanitária da PMDC de acordo com as diferentes 
classes de usuários dos serviços de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário e drenagem pluvial;
• reorganizar técnica e administrativamente os progra-

mas vigentes de Educação Ambiental e Sanitária da PMDC, 
de modo que os conteúdos especificamente relacionados aos
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11. Estudo Econômico-Financeiro - Ações Estruturais 
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

11.1. Introdução
De uma forma geral, gradualmente e ao longo dos próximos 

20 anos e de acordo com o que estabelecem as normas téc-
nicas e a legislação vigentes, o PLAMSAB-DC tem como prin-
cipais objetivos prover a população do município de Duque de 
Caxias com: 
• serviços de abastecimento de água que garantam a 

oferta contínua e o atendimento à totalidade da demanda e 
satisfaçam aos padrões de quantidade e qualidade ideais;
• serviços de esgotamento sanitário que garantam a co-

leta, o transporte, o tratamento e a destinação final adequada 
dos esgotos e satisfaçam aos padrões de qualidade ambien-
tal dos recursos hídricos;
• serviços de microdrenagem pluvial, que associados 

ao conjunto de intervenções em macrodrenagem, contribuam 
para o adequado escoamento das águas pluviais e o controle 
de enchentes e inundações.

Para determinação de indicadores específicos relativos ao 
custo médio da provisão dos serviços de abastecimento de 
água e de esgotamento sanitário, incluindo as despesas de 
capital (CAPEX- capital expenditures) relativas aos investi-
mentos físicos na infraestrutura, as despesas de exploração 
relativas a operação e manutenção dos sistemas (OPEX – 
operational expenditures), e ainda, a depreciação dos ativos, 
a provisão para outras despesas, e a amortização de even-
tuais financiamentos, utilizou-se como referência a metodolo-
gia descrita por Lobão (2015) , adaptada para o cálculo das 
tarifas nos municípios regulados pela Agência Reguladora 
dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracica-
ba, Capivari e Jundiaí (ARES-PCJ), localizados no Estado de 
São Paulo.

Universalmente, estudos econômico-financeiros de empre-
endimentos de sistemas de abastecimento de água e de es-
gotamento sanitário têm como premissa avaliar a viabilidade 
dos mesmos com base nas componentes econômica, sob o 
prisma do equilíbrio econômico-financeiro e da melhor rela-
ção custo-benefício (value for money); social, considerando a 
equidade da prestação dos serviços e a capacidade de paga-
mento dos usuários; e ambiental, de acordo com a lógica da 
proteção e preservação dos recursos hídricos.

Apesar dos custos da prestação dos serviços de drenagem 
pluvial poderem também ser economicamente definidos e es-
pecificamente convertidos em taxa de valor financeiro a ser 
paga pela população usuária, as despesas relativas a esses 
serviços na maioria das cidades brasileiras são, em geral, re-
muneradas por meio de recursos fiscais do próprio orçamento 
municipal. Esse é o caso do município de Duque de Caxias, 
e assim, o presente estudo não inclui a avaliação econômi-
co-financeira da prestação dos serviços de drenagem pluvial 
urbana.

Atendendo aos critérios de hierarquização definidos pelo 
município de Duque de Caxias para expansão e respectivo 
acesso aos serviços de abastecimento de água e de esgo-
tamento sanitário, como descritos no Cap. 8 Hierarquização 
das Ações Estruturais, para o desenvolvimento da avaliação 
econômico-financeira foram adotados dois cenários para ob-
tenção dos respectivos indicadores específicos relativos ao 
custo médio da provisão dos serviços de abastecimento de 
água e de esgotamento sanitário, a saber:

• 1º. Cenário: 100% (cem por cento) dos investimentos 
para as despesas de capital (CAPEX- capital  expenditures) 
oriundos de recursos financeiros, os quais poderiam ser pro-
venientes de recursos fiscais subvencionados (a fundo perdi-
do) do município, do Estado ou da União, ou provenientes da 
remuneração pela cobrança de tarifas.
• 2º. Cenário: 50% (cem por cento) dos investimentos 

para as despesas de capital (CAPEX- capital  expenditures) 
oriundos de recursos financeiros, os quais poderiam ser pro-
venientes de recursos fiscais subvencionados (a fundo perdi-
do) do município, do Estado ou da União, ou provenientes da 
remuneração pela cobrança de tarifas; e 50% (cinquenta por 
cento) dos investimentos oriundos de financiamento oneroso, 
de acordo com Programa Saneamento para Todos do Minis-
tério das Cidades, versão 2017.

Em ambos os casos, considerou-se que:
• a prestação dos serviços fosse realizada por entidade 

pública e de direito público, e consequentemente, sem a pre-
visão de remuneração;
• os indicadores específicos relativos ao custo médio da 

provisão dos serviços de abastecimento de água e de esgota-
mento sanitário fossem expressos com base nos volumes uni-
tários da água tratada, distribuída e consumida e dos esgotos 
sanitários coletados, tratados e adequadamente dispostos no 
ambiente;

2. as despesas de capital (CAPEX- capital  expenditu-
res) relativas aos investimentos físicos na infraestrutura de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário corres-
ponderiam aos valores obtidos com base nos estudos de en-



152
BOLETIM nº 6688

  Segunda-feira
06 de Maio de 2019

Boletim Oficial
do Município

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO FINAL - DEZEMBRO, 2017

247

genharia que correspondem, respectivamente, os Capítulos 5 
Proposição de Ações Estruturais – Abastecimento de Água e 
6 Proposição de Ações Estruturais – Esgotamento Sanitário.
• no horizonte de 20 anos do PLAMSAB-DC, a distribui-

ção das despesas de capital (CAPEX- capital  expenditures) 
relativas aos investimentos físicos na infraestrutura de abas-
tecimento de água e de esgotamento sanitário ocorreriam de 
acordo com os critérios estabelecidos no Cap. 8 Hierarquiza-
ção das Ações Estruturais;
• a integralização dos investimentos na infraestrutura de 

abastecimento de água ocorreria em até 10 anos, iniciando-
-se os mesmos já em 2018 e concluindo-os em 2027;
• a integralização dos investimentos na infraestrutura de 

esgotamento sanitário ocorreria em até 16 anos, iniciando-se 
os mesmos em 2020 e concluindo-os em 2034.
Para a integralização das despesas de capital (CAPEX- capi-

tal  expenditures) na infraestrutura de abastecimento de água 
e de esgotamento sanitário, denominadas nas Tabelas 11.1 e 
11.2 seguintes como INVESTIMENTO COM CAPITAL PRÓ-
PRIO (Item 1.), os estudos de engenharia estimaram a neces-
sidade do aporte total de:
• R$ 394.815.133,64 para a infraestrutura de abasteci-

mento de água, contemplando a construção das componen-
tes pertencentes à Base Regulatória de Ativos Essenciais 
(BRE): barragens, estações de tratamento de água, estações 
elevatórias de água bruta e tratada, adutoras, redes de distri-
buição e ligações domiciliares; e de
• 705.807.378,22 para a infraestrutura de esgotamento 

sanitário, contemplando a construção das componentes per-
tencentes à Base Regulatória de Ativos Essenciais (BRE): 
Coletores e Interceptores de Esgoto Estação de Tratamento 
de Esgoto Estação Elevatória de Esgoto Ligações de Esgoto
.

Para a adoção da referência de custo das despesas corren-
tes de exploração (OPEX – operational expenditures), deno-
minadas nas Tabelas 11.2 e 11.3 seguintes, respectivamen-
te como DESPESA COM EXPLORAÇÃO ÁGUA (Item 1.) e 
DESPESA COM EXPLORAÇÃO ESGOTOS (Item 1.), foram 
consideradas, como benchmarking (desempenho de referên-
cia), as informações disponíveis na edição 2015 do Sistema 
Nacional de Informações em Saneamento (SNIS) e relativas 
aos 200 serviços e prestadores com melhor desempenho téc-
nico-operacional do país, com base em tratamento estatístico 
dos seguintes critérios:
• Índice de atendimento urbano de água (IN023): > 90%;
• Índice de esgoto tratado referido à água consumida 

(IN046): > 80%;
• Índice de hidrometração (IN009): > 95%; e 
• Índice de perdas faturamento (IN013): < 25%

Do custo de referência então obtido, igual a R$275,00/habi-
tante.ano (Dezembro 2015), corrigido monetariamente para 
Setembro de 2017 (9,957%), considerou-se que 65% do mes-
mo corresponderia à provisão dos serviços de abastecimento 
de água e 35% aos serviços de esgotamento sanitário.

Para o cálculo anual das despesas de depreciação dos ati-
vos, denominadas nas Tabelas 11.2 e 11.3 seguintes como 
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO (Itens 2.), foram fixados 
custos relativos ao INVESTIMENTO COM CAPITAL PRÓ-
PRIO (Itens 1.) das componentes pertencentes à Base Regu-
latória de Ativos Essenciais (BRE), e que correspondem per-
centuais anuais de depreciação definidos em função do tempo 
de vida útil dos mesmos, e de acordo com as normas ABNT 
NBR 15.575-1 (2010) e 14.653-1 (2001); a Instrução Norma-
tiva da Secretaria da Receita Federal - IN SRF 162/1998; e 

a Lei Federal n° 5.194, de 24/12/1966. O tempo de vida útil 
considerado para as componentes pertencentes à Base Re-
gulatória de Ativos Essenciais (BRE) são indicados na Tabela 
11.1 seguinte.

No 1º. Cenário, no qual foram somente previstas despesas 
de capital (CAPEX- capital  expenditures) oriundas de recur-
sos financeiros fiscais subvencionados (a fundo perdido) do 
município, do Estado ou da União, ou da remuneração pela 
cobrança de tarifas, não há, consequentemente, despesas 
referentes à amortização devida aos serviços da dívida de 
financiamento oneroso dos investimentos, denominadas nos 
nas Tabelas 11.2 e 11.3 seguintes como DESPESA COM 
AMORTIZAÇÃO (Item 3.).

Já no 2º. Cenário, no qual há a previsão de 50% das des-
pesas de capital (CAPEX- capital  expenditures) oriundas de 
financiamento oneroso, foram adotados os critérios básicos 
de financiamento da versão 2017 do Programa Saneamento 
para Todos - Ministério das Cidades, a saber:
• Prazo de amortização: até 20 anos para Abastecimen-

to de Água e Esgotamento Sanitário;

Tabela: 11.1. Tempo de vida útil das componentes pertencentes à Base 
Regulatória de Ativos Essenciais (BRE) 
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• Sistema de Amortização Constante - SAC;
• Prazo de carência: até 48 meses;
• Juros Contratuais incidem sobre o saldo devedor do 

contrato, inclusive no período de carência, e até o vencimento 
da dívida e são cobrados mensalmente conforme taxa anual 
nominal estabelecida em contrato; 
• O saldo devedor e as prestações são reajustadas pelo 

mesmo índice e na mesma periodicidade da atualização dos 
saldos das contas vinculadas do FGTS;
• Taxa nominal de juros: 6% a.a.;
• Taxa de Remuneração do Agente Financeiro: 2% a.a., 

incidente sobre o saldo devedor;
• Taxa do Agente Operador (CEF): 0,8% a.a., incidente 

sobre o saldo devedor;
• Taxa de Risco de Crédito: 1% a.a., incidente sobre o 

saldo devedor;
• Garantias Contratuais – FPE, FPM, receitas tarifárias e 

ICMS que são bloqueados e repassados, caso de inadimple-
mento, até a quitação integral da dívida; 
• Contrapartida mínima: 5% do valor do investimento, 

exceto na modalidade abastecimento de água, onde a contra-
partida mínima é de 10% (dez por cento).

Em relação as despesas com provisão, denominadas nas 
Tabelas 11.2 e 11.3  seguintes como DESPESA COM PROVI-
SÃO  (Item 4.), a metodologia adotada as define como “per-
das ou expectativas de perdas de ativos ou a cobertura de 
valores a desembolsar já considerados certos ou com boa 
probabilidade de ocorrência; reserva para cobertura da dimi-
nuição do valor de realização ou de recuperação de um ativo 
ou mesmo para a existência de um passivo, cuja ocorrência 
provável possa ser confirmada a partir da análise de possí-
veis eventos futuros e/ou da experiência passada.“.

Para a determinação das despesas com provisão, adotou-se 
o valor equivalente a 4% (quatro por cento) da projeção da 
Receita Operacional Bruta, como proposto na metodologia de 
reajuste das tarifas da SABESP (2009) . 

Sendo a prestação dos serviços realizada por entidade públi-
ca e de direito público, e consequentemente, sem a previsão 
de remuneração, é atribuído o coeficiente 1,0 aos itens RE-
MUNERAÇÃO DO PRESTADOR DOS SERVIÇOS (Itens 8.) 
que constam nas Tabelas seguintes. Se adotado valor maior 
do que 1,0 e associado aos itens DESPESA COM EXPLO-
RAÇÃO ÁGUA e DESPESA COM EXPLORAÇÃO ESGOTOS 
(Itens 1.), este coeficiente incorporaria e contabilizaria a re-
muneração do prestador ao custo final da prestação dos ser-
viços.

Para simulação da previsão da Receita Operacional advinda 
da prestação dos serviços de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário, denominadas nas Tabelas 11.2 e 11.3 
seguintes como OUTRAS RECEITAS (Itens 9.), adotou-se 
também como benchmarking (desempenho de referência), a 
razão entre o somatório do valor da informação FN001 - Re-
ceita Operacional (SNIS, 2015) de todos os municípios da Re-
gião Sudeste (R$ 25.232.084.947,91) e o somatório do valor 
da informação GE06b - População Total Residente da Região 
Sudeste (77.193.145) habitantes, valor este que  corrigido 
monetariamente para 2017, corresponderia aproximadamen-
te R$360,00/habitante.ano. 
Considerando que a origem da receita operacional da pres-

tação dos serviços obedeça a mesma lógica de partição ado-
tada no caso das despesas correntes de exploração (OPEX 
– operational expenditures), a Receita Operacional Bruta ad-
vinda da prestação dos serviços de abastecimento de água e 
de esgotamento sanitário corresponderiam, respectivamente, 

R$234,00/habitante.ano e R$126,00/habitante.ano.

A quantificação do volume faturado, denominada nas Tabe-
la 11.2 e 11.3 seguintes como VOLUME FATURADO  (Itens 
9.),obedeceu aos seguintes critérios:
• Consumo percapita de água: 250 L/hab.d;
• Razão entre o volume faturado e volume de água pro-

duzida, equivalente a 0,91, obtida com base estatística dos 
valores de benchmarking (desempenho de referência) dos 
mesmos municípios considerados no item DESPESA COM 
EXPLORAÇÃO ESGOTOS (Item 1.), e que envolveu os 200 
serviços e prestadores com melhor desempenho técnico-ope-
racional do país.
• Coeficiente de retorno de esgotos: 80%;
Por fim, de acordo com os cenários inicialmente estabeleci-

dos, as Tabelas 11.2 e 11.3 seguintes indicam os resultados 
obtidos para o custo médio da provisão dos serviços de abas-
tecimento de água e de esgotamento sanitário,
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Tabela: 11.2. Totalidade despesas de capital oriundas de recursos financeiros fiscais
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Tabela: 11.3. . Metade das  despesas de capital oriundas de financiamento oneroso
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12. Sistema de Acompanhamento do Plano

12.1 Considerações Gerais
O presente documento apresenta os indicadores seleciona-

dos para avaliação das ações propostas para os diferentes 
eixos do saneamento (abastecimento de água, esgotamento 
sanitário e drenagem urbana), tendo como base a situação 
levantada nos capítulos de diagnóstico e as ações definidas 
nos capítulos de prognóstico de cada eixo temático. 

Associado a este documento, foi elaborada planilha eletrô-
nica de monitoramento, onde todos os indicadores e metas 
mencionados foram reunidos, facilitando o acompanhamento 
e controle social no monitoramento da efetividade no cumpri-
mento do estabelecido no PMSB.

Após o extenso diagnóstico do acesso ao saneamento e da 
qualidade da prestação do serviço em Duque de Caxias, fo-
ram propostas diversas ações, de modo a expandir o acesso 
aos serviços de saneamento, bem como melhorar a presta-
ção já existente. Todas as ações, sejam elas estruturais ou 
estruturantes, são de fundamental importância para o suces-
so do PLAMSAB-DC. 

Conforme preconiza a Lei Federal nº11.445/2007, o plano 
de saneamento deve abranger mecanismos e procedimen-
tos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia das 
ações programadas. Eficiência diz respeito à realização das 
ações da melhor forma possível, com menos desperdício de 
recursos diversos e tempo, enquanto que a eficácia tem rela-
ção ao alcance dos objetivos e metas propostos. Dessa for-
ma, a efetividade é a capacidade de ser cumprir as metas (efi-
cácia), da melhor maneira possível (eficiência), maximizando 
os impactos advindos das ações planejadas.
Cada ação possui um diferente horizonte temporal de exe-

cução, havendo ações emergenciais, de curto, médio e de 
longo prazo. É importante o acompanhamento do conjunto 
de todas as ações no sentido de garantir que o que fora pla-
nejado seja de fato executado e dentro do horizonte temporal 
previsto e, com isso, que o prognóstico estabelecido seja al-
cançado. Por outro lado, pode o acompanhamento identificar 
falhas na execução proposta ou mesmo no planejamento pre-
viamente definido, o que poderia acarretar em alterações, de 
caráter interno ou externo ao município, tais como a revisão 
de legislações, mecanismos de financiamento, crescimento 
e distribuição populacional, condição socioeconômica, even-
tos naturais entre outros. Somado a isso, o acompanhamento 
de perto das ações propostas e da evolução da situação do 
saneamento no município serve de base para as revisões fu-
turas do Plano.

São diversos os critérios que podem ser utilizados para a 
avaliação do Plano e a escolha de um, ou vários deles, devem 
visar o reconhecimento do melhor resultado e maior impacto 
dos investimentos, orientando os tomadores de decisão quan-
to à continuidade e a necessidade de correções na forma de 
condução da gestão do saneamento básico no município. Os 
critérios de avaliação buscam, assim, possibilitar uma análise 
conjunta da eficiência, eficácia, efetividade e sustentabilidade 
dos serviços de saneamento ao longo do horizonte de plane-
jamento de 20 anos.

A aplicação desses critérios de avaliação requer formas es-
pecíficas de operacionalização, já que constituem medidas 
indiretas dos resultados alcançados, ou seja, serão obtidos 
a partir de uma série de índices e indicadores. Além disso, 
a diversidade inerente aos sistemas componentes do sane-
amento básico fazem necessário a proposta de indicadores 

específicos para cada eixo temático (abastecimento de água, 
esgotamento sanitário e drenagem urbana e manejo das 
águas pluviais).

A identificação de indicadores, atrelados às metas de curto, 
médio e longo prazo, também fortalece o controle social do 
PMSB, que de acordo com Lei Federal nº11.445/2007, con-
siste no conjunto de mecanismos e procedimentos que ga-
rantem à sociedade informações, representações técnicas e 
participações nos processos de formulação de políticas, de 
planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públi-
cos de saneamento básico. Assim sendo, a existência de um 
conjunto de indicadores claros, objetivos e simples facilita a 
geração de informações, a sua comunicação com a socieda-
de e, por conseguinte, o acompanhamento do plano.

Sendo assim, este documento tem por objetivo apresentar a 
proposição de um conjunto de indicadores e índices para ava-
liar a evolução dos serviços de saneamento e intervenções 
planejadas, no Município de Duque de Caxias, considerando 
as metas estabelecidas no presente PMSB. 

Vale destacar que em conjunto com o presente relatório, foi 
elaborada planilha eletrônica de monitoramento, onde todos 
os indicadores e metas propostos estão reunidos, com iden-
tidade visual agradável, utilizando-se tabelas e gráficos, de 
modo a facilitar o controle social, acompanhamento e monito-
ramento do andamento do proposto no PMSB.
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12.2. Sistema de Indicadores de
Avaliação da Implementação do 
PMSB Duque de Caxias
Para o acompanhamento da execução do plano, é indispen-

sável monitorar tanto os indicadores relativos à expansão 
da oferta da prestação dos serviços de abastecimento de 
água, esgotamento sanitário e drenagem urbana, como tam-
bém aqueles relativos a melhoria da qualidade dos serviços 
prestados. Os indicadores referentes à expansão da oferta 
são principalmente relacionados as obras dos elementos da 
infraestrutura física dos sistemas, e melhor serão avaliados 
se acompanhados de acordo com as seguintes fases: proje-
to básico, projeto executivo, edital de  licitação, contratação 
da construção, e a obra propriamente dita. Assim sendo, pro-
põem-se dois grupos distintos de indicadores: acompanha-
mento das obras & prestação dos serviços. 

Como apontado no capítulo 1 do diagnóstico – “Caracteri-
zação Socioeconômica, Territorial e Urbana do Município”, 
Duque de Caxias conta com uma pequena parcela de sua po-
pulação em áreas rurais. Para uma parcela dessa população, 
foram traçadas estratégias para a abastecimento de água e 
esgotamento sanitário desvinculadas dos sistemas públicos e 
coletivos, fazendo-se uso de soluções alternativas. Entretan-
to, diferentemente, a própria configuração das soluções alter-
nativas impede a aplicação de grande parte dos indicadores 
comumente utilizados nos sistemas públicos e coletivos. As-
sim, foram propostos indicadores de prestação dos serviços 
para as áreas atendidas pelos sistemas públicos e, especifi-
camente, para as atendidas por soluções alternativas.

Finalmente, cabe ressaltar que os indicadores e índices pro-
postos visam criar um conjunto enxuto, de fácil determinação 
e entendimento, mas que permita acompanhar a maioria das 
metas propostas no PLAMSAB-DC. Dessa forma, buscou-se, 
sempre que possível, a proposição de indicadores de sim-
ples aferição ou mesmo já existentes e que já sejam acom-
panhados regularmente, como os exigidos pela Portaria MS 
2.914/2011 e os oriundos do SNIS. O SNIS é o maior e mais 
importante sistema de informações do setor de saneamento 
brasileiro, bases de dados sobre a prestação de serviços de 
Água e Esgotos, de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas, advindas 
de informações fornecidas anualmente pelos prestadores de 
serviços (SNIS, 2017). Já a Portaria MS 2.914/2011versa so-
bre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade 
da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, 
indicando, entre outros, as análises necessárias e sua perio-
dicidade (MS, 2011).

Para todas as intervenções propostas e, consequentemente, 
para os indicadores de acompanhamento, foram elencados 
os seguintes horizontes de planejamento:
• Curto Prazo: de 2018 a 2021 - duração de 4 anos
• Médio Prazo de 2022 a 2027 - duração de 6 anos
• Longo Prazo: de 2028 a 2037 - duração de 10 anos

12.2.1 Indicadores de Acompanhamento
das Obras

Para o acompanhamento das obras, os indicadores são do 
tipo Booleano (Sim ou Não), quanto ao cumprimento temporal 
das etapas de cada ação, permitindo a verificação do desen-
volvimento do cronograma físico, e se atrasado, qual a etapa 
responsável.

Os indicadores de acompanhamento das obras foram dividi-
dos em dois grandes conjuntos: (i) abastecimento de água e 
(ii) esgotamento sanitário e microdrenagem, respeitando as 
unidades territoriais as quais correspondem os setores de dis-
tribuição de água e as bacias de esgotamento sanitário. Para 
melhor compreensão deste encaminhamento, recomenda-se 
a leitura do Cap.10 Plano de Implementação das Ações Es-
truturais e Não Estruturais, e no qual é sugerida a realização 
concomitante das obras relativas aos sistemas de esgota-
mento sanitário e de microdrenagem pluvial.
Para esse acompanhamento, foram consideradas as se-

guintes etapas de cada obra, individualmente, ilustradas na 
Tabela 12.1.

Tabela: 12.1. Etapas de acompanhamento
 das intervenções estruturais – Obras
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12.2.2 Indicadores de Prestação dos 
Serviços de Abastecimento de Água e Esgot-
amento Sanitário – Sistema Público 

Dentre os diversos indicadores que constam na base do 
SNIS, foram selecionados três indicadores para os sistemas 
públicos de abastecimento de água e outros dois para os 
sistemas de esgotamento sanitário. Tal seleção buscou dar 
maior visibilidade ao acompanhamento das principais metas 
que balizaram o prognóstico realizado:
• Expansão do atendimento e redução das perdas físi-

cas para água;
• Aumento dos percentuais de coleta e tratamento para 

esgoto.

Dessa forma, foram considerados os indicadores oriundos 
do SNIS, indicados na Tabela 12.2. 

Adicionalmente, além da cobertura, é de extrema importân-
cia que a qualidade do serviço prestado (água fornecida e 
efluente sanitário tratado) também seja avaliada, de modo a 
garantir a correta prestação dos serviços. Dessa forma, fo-
ram também criados indicadores do tipo Booleano (Sim ou 
Não), tanto para a qualidade da água ofertada para consumo, 
com base no que preconiza a Portaria MS 2.914/2011 (MS, 
2011) e Decreto Federal 5.440/2007, quanto para a qualidade
do efluente tratado nas Estações de Tratamento de Esgotos 
(ETE), conforme diretrizes federais (Resolução CONAMA 
430/2011) e estaduais (Diretriz INEA DZ-215).

Adicionalmente, foi também estabelecido um indicador sobre 
a ocorrência de Doenças Relacionadas ao Saneamento Ina-
dequado (DRSAI), como medida de quantificação indireta da 
cobertura e da qualidade do serviço prestado (Tabela 12.3).

Tabela: 12.2. Indicadores de acompanhamento selecionados provenientes do SNIS 

Tabela: 12.3. Indicadores de qualidade da água entregue ao consumidor e do efluente lançado no corpo receptor
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A Portaria MS 2.914/2011 aponta as diretrizes para o con-
trole e vigilância da qualidade da água, e indica para os pa-
râmetros físico-químicos e microbiológicos, seus respectivos 
valores limites, bem como a quantidade e a frequência de 
amostragem necessária. Já o Decreto 5.440/2007 institui me-
canismos e instrumentos para divulgação de informação ao 
consumidor sobre a qualidade da água para consumo huma-
no, sendo componente fundamental no exercício do direito ao 
acesso à informação e ao pleno exercício do controle social, 
como preconiza a Lei Federal n.11.445/2007.

Já a Resolução CONAMA 430/2001 e a Diretriz INEA 215 
versam sobre as condições e padrões de lançamento de 
efluentes em corpos d´água receptores, considerando tanto 
requisitos mínimos de eficiência do tratamentos quanto con-
centrações máximas toleráveis. 

O ISaúde se apoia no trabalho já realizado pela própria pre-
feitura de Duque de Caxias, por meio da Coordenadoria de 
Epidemiologia (Secretaria de Saúde de Duque de Caxias), e 
que anualmente compila, especializa e analisa dados epide-
miológicos municipais. Em função da importante incidência 
de registros de DRSAI tipo diarreia, Leptospirose e Hepatite 
A, como indicado no Capítulo 1 do diagnóstico – “Caracte-
rização Socioeconômica, Territorial e Urbana do Município” 
(97.451 casos de 2012 a 2016), o indicador mostra-se muito 
relevante, e espera-se que com a implementação das ações 
propostas, não somente haja um aumento dos indicadores de 
prestação dos serviços, mas também uma redução expressi-
va nos casos que compõem o ISaúde.

Considerando a situação atual dos indicadores elencados 
(Tabela 12.2) e as ações propostas nos diferentes capítulos 
de prognóstico, foram estabelecidas metas progressivas, ao 

longo do horizonte de planejamento do plano (Tabela 12.4). 
Para o monitoramento dos indicadores, foram consideradas 
faixas: “Ótimo” quando o valor do indicador se encontra acima 
da meta esperada; “Bom” quando o indicador simplesmente 
atende a meta proposta; e “Ruim”, quando abaixo da meta 
proposta. Para o IQEsgoto e o IQÁgua, recomenda-se que 
ambos sejam qualificados como “Sim” ainda no curto prazo, 
e que assim se mantenham ao longo de todo horizonte do 
PLAMSAB-DCMSB. A planilha eletrônica que acompanha 
este relatório indica de forma precisa o grau de evolução tem-
poral dos indicadores. 

Tabela: 12.4. Pontuação dos indicadores operacionais de água e 
esgoto ao longo do horizonte de planejamento
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12.2.3. Indicadores de Prestação do Serviço 
de Drenagem Urbana e Manejo das Águas 
Pluviais

Para avaliação periódica dos serviços de manejo das águas 
pluviais e de drenagem urbana, foram construídos três gru-
pos de índices, a fim de se avaliar tanto os serviços de mi-
crodrenagem, quanto os de macrodrenagem, consideran-
do, ainda, a sustentabilidade do sistema de drenagem do 
município. Parte dos indicadores, que compõem os índi-
ces, foi adaptada do trabalho de “Monitoramento das Ações 
da Política Habitacional de Florianópolis” (IGPLAN, 2007). 
Foram definidos os seguintes índices:

• Índice de Adequação da Microdrenagem – IMI

• Índice de Atendimento da Macrodrenagem – IMA

• Índice de Sustentabilidade da Drenagem Urbana- ISD

Nos próximos itens são apresentadas as formulações e apli-
cações de cada índice proposto.

Índice de Adequação da Microdrenagem - IMI
O objetivo deste indicador é avaliar as condições dos ser-

viços de drenagem urbana, referente à existência de rede e 
ocorrências de alagamentos por falha dos dispositivos da mi-
crodrenagem. O IMI será calculado pela equação (1).

Onde:

A pontuação do Índice de Atendimento da Microdrenagem 
(IMI) terá variação entre 0 e 100 e deverá ser avaliado com 
periodicidade anual. A seguir, são apresentadas as metodolo-
gias de cálculo dos indicadores componentes do IMI.

A aplicação desse indicador pretende avaliar a porcentagem 
de vias com rede de drenagem, através da seguinte equação 
(2).

Onde:

Para sua pontuação, o resultado obtido pela aplicação da 
equação será avaliado pela Tabela 12.5

Esse índice tem como objetivo avaliar a susceptibilidade da 
falha do sistema de microdrenagem, onde existente, assim 
como indicar locais mais críticos que não possuem dispositi-
vos de drenagem, sendo calculado pela equação (3).

Onde:

Onde:

Tabela: 12.5. Pontuação do indicador de 
atendimento de microdrenagem
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Para sua pontuação, o resultado obtido pela aplicação da 
equação (3) será avaliado pela Tabela 12.6.

A situação ideal será dada pela não ocorrência de alagamen-
tos nas vias, representando, assim, a suficiência do dimensio-
namento, boa execução e manutenção da rede de microdre-
nagem.

Índice de Atendimento da Macrodrenagem - 
IMA

O objetivo deste indicador é avaliar as condições dos ser-
viços de macrodrenagem, referente a ocorrências de extra-
vasamentos de água dos rios e canais durante as chuvas. O 
IMA será calculado pela equação (5).

Onde:

Onde:

Para a pontuação do IMA, o resultado obtido pela aplicação 
da equação (5) será avaliado pela Tabela 12.7

A situação ideal será dada pela não ocorrência de extravasa-
mento dos rios e canais, representando, assim, a suficiência 
do dimensionamento, boa execução e manutenção da rede 
de macrodrenagem.

Índice de Sustentabilidade da Drenagem Ur-
bana- ISD

Esse índice tem como objetivo avaliar os progressos obtidos 
pela expansão dos serviços de drenagem urbana e controle 
de inundações, em direção ao desenvolvimento sustentável, 
conforme diretrizes apresentadas no relatório de Prognóstico 
de Drenagem urbana e Manejo das águas Pluviais. Dessa 
forma, o ISD deverá ser utilizado para orientar e auxiliar o 
acompanhamento dos investimentos na infraestrutura urbana 
para o manejo sustentável das águas pluviais.

Sua aplicação é realizada de forma qualitativa, através do 
levantamento de uma série de indicadores, apresentados na 
Tabela 12.10. As notas encontradas para cada indicador, de 
acordo com a avaliação do sistema, deverão ser somadas e 
divididas por 40 (pontuação máxima), sendo esse resultado 
multiplicado por 100. O número final dessa operação será o 
Índice de Sustentabilidade da Drenagem Urbana.

A fórmula para cálculo do ISD será dada, portanto, pela 
equação (7).

O valor final do ISD terá variação entre 0 e 100 e será enqua-
drado dentro das classes apresentadas na Tabela 12.9.

Tabela: 12.6. Pontuação do indicador de ocorrência de alagamentos

Tabela: 12.7. Pontuação do indicador de 
atendimento da macrodrenagem 

Tabela: 12.8. Valores de referência da precipitação para 
cálculo do coeficiente pluviométrico 

Tabela: 12.9. Pontuação do índice de 
sustentabilidade do sistema de drenagem 



157
BOLETIM nº 6688

Segunda-feira
06 de Maio de 2019

Boletim Oficial
do Município

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO FINAL - DEZEMBRO, 2017

257

Tabela: 12.10. – Indicadores para avaliação da sustentabilidade do sistema de drenagem urbana Tabela: 12.11. Lista de indicadores propostos para a avaliação e acompanhamento
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

À Secretaria Municipal de Governo,

Solicitando a publicação em Boletim Oficial do Aviso, referente 
ao processo n° 51804/2019. que segue abaixo:

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A TODOS OS 
DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS (Io, 2o, 3° E 4o DISTRITOS),
conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus 
anexos.

DATA E HORA DO CERTAME: 21 de maio de 2019, às 10:00 horas.

RETIRADA DO EDITAL: No sítio www.comprasgovernamentais.uov.br. na 

Comissão Permanente de Licitação - End.: Alameda Esmeralda. 206 - Jardim 

Primavera - D.Caxias/RJ. mediante apresentação de pen drive   através do Portal da 

Transparência: http://transparencia.duquedecaxias.rj.gov.br/.

INFORMAÇÕES: equipepregao.segov@duquedecaxias.rj.gov.br

AVISO DE LICITAÇAO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nu: 014/2019

Mayara Lopes da Silva

Pregoeira

Duque de Caxias, 06 de Maio de 2019.

Mayara Lopes da Silva 

Pregoeira

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIAS

PORTARIA N.º 735/SMA/2019
Substituindo, ALINE PIRES DE LIMA, matrícula n.º 20.509-
0, por DANIELE PADILHA DE SOUZA, matrícula n.º 18.664-
6, como responsável pelo serviço prestado a esta Secretaria 
Municipal de Administração, através do contrato da EMPRESA 
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT, firmado 
com a Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, por meio da 
Secretaria Municipal de Fazenda, tendo como fiscais os servidores 
ANTONIO LUIZ LINDENBERG NOGUEIRA e DAYANE 
KELLY VIANA CABRAL, nos termos do Decreto n.º 6.926 de 
10 de janeiro de 2018.
Em 06/05/2019.
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PORTARIA N.º 737/SMA/2019
Averbando, com base no inciso III do artigo 84 da Lei n.º 
1.506/2000, para fins de aposentadoria, 80 (oitenta) dias de 
serviços prestados a entidade(s) vinculada(s) à Previdência Social, 
pelo(a) servidor(a) CARLA BASTOS LAZARONI, matrícula n.º 
07418-0, lotado(a) na SME, no(s) período(s) de 19 de abril de 
1988 a 08 de julho de 1988, conforme Processo n.º 53.193/2018, 
nos termos do Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 06/05/2019.

FRANCISCO COSTA KLAYN
Secretário Municipal de Administração

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA N.° 7 /SMA/2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA 
DE DUQUE DE CAXIAS, usando de atribuição legal, com fundamento do disposto no inciso IV do 

artigo 28 da Lei n.° 1.506 de 14 de janeiro de 2000 e, tendo em vista o Processo n.° 50.727/2017.

RESOLVE:

Art. l.° - Fica promovido(a), obedecido o critério “Formação”, o(a) servidor(a) 

abaixo relacionado(a):
N O M E M A T R Í C U L A F U N Ç Ã O C L A S S E N Í V E L

C Á T I A  F L O R I P E S  D A  C O S T A  B A R R O S 0 7 0 7 5 -6 P R O F E S S O R  II G 10

Art. 2.° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo os 

efeitos financeiros a partir de 01 de setembro de 2016.

Art. 3.° - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, em ■ '■ de _______  de 2019.

l  ... L
j' — ----- * 7

FRANCISCO COSTA KLAYN 
Secretário

../raso

736

06 maio

CAXIAS
P R E F E I T U R AD U Q U E  DE

EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO

ESPÉCIE

Termo de Credenciamento n9 36-003/2019, oriundo do Chamamento Público 001/2019, conforme 

Processo Administrativo n9 014/000411/2018.

PARTES

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL, e 

de outro lado, CLINICA DENTÁRIA ODONTOSUL EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n°. 00.430.874/0001- 

89, neste ato representado pelo Sr. Alessandro Pinheiro da Cas, inscrito no CPF sob o n9 

026.846.817-67.

OBJETO

O objeto do presente termo é o CREDENCIAMENTO da CLINICA DENTÁRIA ODONTOSUL EIRELI, para 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Ortodôntico dentro das instalações do (CEO) Centro de Especialidades 

Odontológicas, na Prainha e Imbariê, atendendo aos pacientes do SUS nas unidades de saúde do 

Município de Duque de Caxias, a pacientes provenientes das Unidades Municipais de Saúde, 

observadas as regras de referência e contra-referência e ou especificações fornecidas pelo sistema 

regulador do MUNICÍPIO, conforme Edital de Chamamento Público 001/2019. O valor global deste 

Contrato é de R$ 816.000,00 (oitocentos e dezesseis mil reais). A despesa parcial deste Termo será 

coberta pela Nota de Empenho:

N 8 D A T A V A L O R U N ID A D E F U N Ç Ã O S U B - F U N Ç Ã O P R O G R A M A A Ç Ã O E L E M E N T O F O N T E

3 1 7 0 8 / 0 4 / 2 0 1 9 R $  6 1 2 .0 0 0 ,0 0 1 4 9 1 1 0 3 0 2 0 0 1 8 2 2 5 9 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 03

DATA DE ASSINATURA: Duque de Caxias, 08 de abril de 2019.

Alameda Esmeralda, ne 206, Jardim Primavera
CEP: 25.215-260 -  Duque de Caxias/RJ
www.duquedecaxias.rj.gov.br

CAXIAS
P R E F E I T U R AD U Q U E DE

Número do Processo Administrativo 014/000411/2018

Modalidade da Licitação -

Tipo de Licitação -

Espécie do Contrato Termo de Credenciamento

Data de assinatura 08/04/2019

Prazo 12 (doze) meses

Valor global R$ 816.000,00 (oitocentos e dezesseis mil 
reais)

Número, data e valor do Empenho
Nota de Empenho ne 317, emitida em 
08/04/2019, no valor de R$ 612.000,00 
(seiscentos e doze mil reais)

Dados secundários

O objeto do presente termo é o 
CREDENCIAMENTO da CLINICA DENTÁRIA 
ODONTOSUL EIRELI, para PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS Ortodôntico dentro das instalações 
do (CEO) Centro de Especialidades 
Odontológicas, atendendo aos pacientes do SUS 
nas unidades de saúde do Município de Duque 
de Caxias, a pacientes provenientes das 
Unidades Municipais de Saúde, observadas as 
regras de referência e contra-referência e ou 
especificações fornecidas pelo sistema 
regulador do MUNICÍPIO, conforme Edital de 
Chamamento Público 001/2019, constantes no 
Processo Administrativo n5 014/000411/2018

Alameda Esmeralda, n? 206, Jardim Primavera
CEP: 25.215-260 -  Duque de Caxias/RJ
www.duquedecaxias.rj.gov.br

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
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V ^ M A I M O
EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO

ESPÉCIE

Termo de Credenciamento n5 36-004/2019, oriundo do Chamamento Público 001/2019, conforme 

Processo Administrativo ng 014/000411/2018.

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL, e 

de outro lado, RV9 SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°. 10.995.651/0001- 

12, neste ato representado, por procuração, pelo Sr. OSMAR DOS SANTOS ABREU, inscrito no 

CPF sob o ns 001.593.177-38.

O objeto do presente termo é o CREDENCIAMENTO da RV9 SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA, para 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS especializado em atendimento Ortodôntico com fornecimento de 

insumos e pessoal especializado nas unidades de saúde do Município de Duque de Caxias, a 

pacientes provenientes das Unidades Municipais de Saúde, observadas as regras de referência e 

contra-referência e ou especificações fornecidas pelo sistema regulador do MUNICÍPIO, conforme 

Edital de Chamamento Público 001/2019. O valor global deste Contrato é de R$ 816.000,00 

(oitocentos e dezesseis mil reais). A despesa parcial deste Termo será coberta pela Nota de 

Empenho:

N S D A T A V A L O R U N ID A D E F U N Ç Ã O S U B - F U N Ç Ã O P R O G R A M A A Ç Ã O E L E M E N T O F O N T E

3 1 8 0 8 / 0 4 / 2 0 1 9 R $  6 1 2 .0 0 0 ,0 0 1 4 9 1 10 3 0 2 0 0 1 8 2 2 5 9 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 0 3

DATA DE ASSINATURA: Duque de Caxias, 08 de abril de 2019.

PARTES

OBJETO

Alameda Esmeralda, n? 206, Jardim Primavera
CEP: 25.215-260 -  Duque de Caxias/RJ
www.duquedecaxias.rj.gov.br

% # CAXIAS
Número do Processo Administrativo 014/000411/2018

Modalidade da Licitação -

Tipo de Licitação -

Espécie do Contrato Termo de Credenciamento

Data de assinatura 08/04/2019

Prazo 12 (doze) meses

Valor global R$ 816.000,00 (oitocentos e dezesseis mil 
reais)

Número, data e valor do Empenho
Nota de Empenho nQ 318, emitida em 
08/04/2019, no valor de R$ 612.000,00 
(seiscentos e doze mil reais)

Dados secundários

O objeto do presente termo é a contratação 
de empresa especializada em atendimento 
Ortodôntico com fornecimento de insumos e 
pessoal especializado nas unidades de saúde 
do Município de Duque de Caxias, observadas 
as regras de referência e contra-referência e 
ou especificações fornecidas pelo sistema 
regulador do MUNICÍPIO DE DUQUE DE 
CAXIAS, conforme Edital de Chamamento 
Público 001/2019, constantes no Processo 
Administrativo ne 014/000411/2018.

...... -'ir-r; . : ..
Alameda Esmeralda, ne 206, Jardim Primavera
CEP: 25.215-260 -  Duque de Caxias/RJ 
www.duquedecaxias.rj.gov.br

CAXIAS
P R E F E I T U R ADUQUE DE

TERMO ADITIVO DE CREDENCIAM ENTO

ESPÉCIE
Segundo Termo Aditivo n° 36-A-012/2019, referente ao Credenciamento n9. 36-005/2018, assinado 

em 07/02/2018, oriundo do Chamamento Público 001/2017, conforme Processo Administrativo n9 

50.486/2018.

PARTES
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL e, 

do outro lado, ASPAS - AÇÃO SOCIAL PAULO VI, inscrita no CNPJ sob o n9 28.756.146/0012-33, neste ato 

representado pelo Sr. ADILSON GERONCIO DA SILVA, inscrito no CPF n9 804.538.307-06.

OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto ACRESCER em 25% (vinte e cinco por cento) o valor global o 

Termo de Credenciamento n9. 36-005/2018, assinado em 07/02/2018 oriundo do Chamamento Público 

n9 001/2017, com base na Lei Federal n9 8.080/1990, fazendo seu valor passar de R$ 180.000,00 (cento 

e oitenta mil reais) para o montante de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), cujo objeto é 

o credenciamento da ASPAS -  AÇÃO SOCIAL PAULO VI para prestação de serviços de FISIOTERAPIA, a 

pacientes proveniente das Unidades Municipais de Saúde de Duque de Caxias conforme documentos 

acostados no Processo Administrativo n9 50.486/2018. A despesa parcial decorrente deste Termo, será 

coberta pela Nota de Empenho:

N 2 D A T A V A L O R U N ID A D E F U N Ç Ã O S U B - F U N Ç Ã O P R O G R A M A A Ç Ã O E L E M E N T O F O N T E

3 1 9 0 9 / 0 4 / 2 0 1 9 R $  1 5 9 , 5 0 0 .0 0 1 4 9 1 10 3 0 1 0 0 2 1 2 2 5 5 3 . 3 .9 0 .3 9 .0 0 0 3

3 2 0 0 9 / 0 4 / 2 0 1 9 R $  4 0 .1 2 5 ,0 0 1 4 9 1 10 3 0 1 0 0 2 1 2 2 5 5 3 . 3 .9 0 .3 9 .0 0 0 3

DATA DE ASSINATURA: Duque de Caxias, 09 de abril de 2019.

JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Saúde e Defesa Civil

p:
r n \ °a

Alameda Esmeralda, n9 206, Jardim Primavera
CEP: 25.215-260 -  Duque de Caxias/RJ
www.duquedecaxias.rj.gov.br

P R E F E I T U R A
DUQUE DE . - r A Y I A C

Número do Processo Administrativo 50.486/2018

Modalidade da Licitação Chamamento público n5 001/2017

Tipo de Licitação “

Espécie do Contrato Termo Aditivo de Credenciamento

Data de assinatura 09/04/2019

Prazo "

Valor global R$ 225.000,00 (duzentos e vinte mil reais)

Número, data e valor do Empenho Nota de Empenho n5 319, emitida em 
09/04/2019, no valor de R$ 159.500,00 (cento 
e cinquenta e nove mil e quinhentos reais); 
Nota de Empenho n° 320, emitida em 
09/04/2019, no valor de R$ 40.125,00 
(quarenta mil e cento e vinte e cinco reais)

Dados secundários Segundo Termo Aditivo n° 36-A-012/2019, 
referente ao Credenciamento ng 36- 
005/2018, assinado em 07/02/2018, oriundo 
do Chamamento Público 001/2017, conforme 
Processo Administrativo n5 50.486/2018

Alameda Esmeralda, n2 206, Jardim Primavera
CEP: 25.215-260 -  Duque de Caxias/RJ
www.duquedecaxias.rj.gov.br
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IPMDC

ATOS DA PRESIDENTEIPMDC
EXTRATO DE TERMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviço 01-003/2019. oriundo da dispensa de licitação n° 

003/2019/IPMDC, instruída no processo administrativo n° 2019.1030.300409-PA.

PARTES: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IPMDC. inscrito no CNPJ sob o n° 28.453.066/0001- 

56 e. do outro lado. CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS.

inscrita no CNPJ n° 11.340.009/0001-68.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de os serviços de consultoria 

financeira em investimentos, a fim de auxiliar nos procedimentos relacionados às aplicações 

financeiras do IPMDC, O prazo para execução dos serviços será de 12 (doze) meses, contados a 

partir da data de assinatura do contrato.

COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: A despesa parcial decorrente deste termo, mencionada no 

c put desta CLÁUSULA, será coberta parcialmente pela nota de Empenho n° 000291/2019. 

emitida em 29/04/2019, no valor de RS 7.920,00 (sete mil, novecentos e vinte reais), e atendida 

pela Classificação Orçamentária Órgão: 000005: Unidade: 002501; Funcional: 09.122.0001: 

Projeto/Atividade: 2.412; Recurso: 1-01.00.000000; Elemento: 3.3.90.35.00.00.00; Elemento 

Comp:. 3.3.90.35.99.00.00: Fundo 000003; Código Reduzido 000009. O complemento do valor 

global será pago mediante a emissão de nota de empenho complementar em momento oportuno.

Duque de Caxias, 06 de maio de 2019.

4 Ç .
MARCELLE DE CASTRO FABIANO

Presidente do IPMDC 
Matrícula n° 6/06489 ç > m

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município De Duque De Caxias -  IPMDC 
Rua José de Alvarenga. n° 642, Centro -  CEP 25.020-140 Duque de Caxias -  RJ Telefone (2 1) 3257-6000

IPMDC
M A I S  C O M P R O M I S S O .  M A I S  F U T U R O .

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

Processo Administrativo n° 2019.1030.300409-PA 

Contrato n° 01-003/2019

1. Trata-se o presente de designação de servidores para acompanhamento e fiscalização da 

execução do contrato 01-003/2019, nos termos do disposto no artigo 67 da Lei Federal n° 8.666.93.

2. Fica designado como fiscal do contrato a servidora MARIANA MACHADO DE 

AZEVEDO, técnico administrativa, economista, inscrita na matrícula n° 5/0009-8. que deverá 

acompanhar e fiscalizar como titular a execução do contrato de prestação de serviços n° 01- 

003/2019 celebrado entre o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IPMDC e a empresa CRÉDITO & MERCADO 

GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, que tem por objeto a prestação de serviço de 

consultoria financeira em investimentos, a fim de auxiliar nos procedimentos relacionados às 

aplicações financeiras do IPMDC

3. Compete ao fiscal do contrato as atribuições gerenciais, técnicas e operacionais relacionadas 

ao processo de gestão do contrato, bem como o acompanhamento e verificação da conformidade da 

prestação de serviço ou do fornecimento do objeto, a fim de que as normas que regulam a relação 

contratual sejam devidamente cumpridas, anotando em registro próprio as ocorrências e reportando- 

se às autoridades competentes quando necessária a providencia que não esteja ao seu alcance.

4. Registre-se e publique-se

MARí ELLE DE CASTRO FABIANO
Presidente do IPMDC 
Matrícula n° 6/06489

>UX'K . cfcor a
rJ íC iL LInstituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município De Duque De C axias -  IPMDC I 

Rua José de Alvarenga, n° 642, Centro -  CEP 25.020-140 Duque de Caxias -  RJ Telefone (21) 3257-6000

Processo n" 2019.1030.100078PA

TERMO DE RATIFICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 004/2019/1 PMDC

No uso das atribuições legais. RATIFICO, HOMOLOGOE ADJUDICO a dispensa de 

licitação com a empresa. Sanjean Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda. inscrita no CNPJ n"
01.618.819/0001-80, conforme objeto e especificações contidos no projeto básico, visando a 

contratação de empresa para o fornecimento para o decorrer do ano de 2019 de insumos (filtro de 

papel) e gêneros alimentícios (café. açúcar refinado, adoçante, bolacha doce e salgada) descritos no 

projeto básico e seus anexos, para atendimento das necessidades do IPMDC. cujo valor global 

perfaz a quantia de R$ 10.295.37 (dez mil. duzentos e noventa e cinco reais e trinta e sete 

centavos), pelo período de 12 (doze meses, com supedâneo no artigo 24. inciso 11 da Lei Federal n°

8.666/1993.

Publique-se no Boletim Oficial do Município.

MARCELLE DE CASTRO FABIANO
Presidente do IPMDC 
Matrícula n° 6/06489

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município De uuque u e oaxias -  iriviux  
Rua José de Alvarenga, 11o 642. Centro -  CEP 25.020-140 Duque de Caxias -  RJ Telefone (21) 3257-6000
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