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RESUMO – Este estudo teve como objetivos principais estimar os impactos financeiros de uma 
proposta de enquadramento para o Saneamento, e analisar outras providências necessárias para a sua 
real efetivação. A proposta foi elaborada considerando apenas o Setor de Saneamento como gerador de 
cargas poluidoras, sendo os usos preponderantes da bacia correspondentes a mananciais de 
abastecimento público e/ou corpos receptores para diluição de efluentes. A área de abrangência do 
estudo foi a do Plano de Bacias do Alto Iguaçu e Afluentes do Alto Ribeira. A partir da projeção do 
crescimento populacional, da estimativa de cargas remanescentes do tratamento dos efluentes e cargas 
diretas, da avaliação das transposições entre bacias e da disponibilidade hídrica dos rios estudados 
segundo determinada da vazão de referência, foram calculados os investimentos necessários em rede 
coletora de esgoto, interceptores, estações elevatórias, linhas de recalque e estação de tratamento para o 
atendimento ao enquadramento proposto. Após a avaliação destes valores foram discutidas as 
mudanças que devem ocorrer em diversos setores da sociedade, para que esta proposta de 
enquadramento concretize-se de fato, posicionando o Setor de Saneamento como um dos atores desta 
complexa rede de inter-relações cujo conjunto de atividades reflete-se sobre a qualidade e quantidade 
dos recursos hídricos. 

ABSTRACT – The target of this study was to estimate the financial impacts in Sanitation due to 
establishment of water quality goals for rivers, and to analyse another procedures for make it effect. 
The proposal was elaborated considering the Sanitation Sector the single generator of pollution loads, 
assuming the water supply and the effluent disposal the priority uses of the catchment area. The area of 
study was given by the High Iguaçu and Tributaries of High Ribeira Drainage Basin Plan. From the 
populational growth projection, the estimates of remaining loads from effluents treatment and direct 
loads, the evaluation of drainage basins transposition, and the water availability from the studied rivers 
according to a referencial discharge, the investments necessary to build sewage collection network, 
interceptors, pumping stations, pumping lines and sewage treatment plant to reach quality goals for 
water bodies was calculated. After an evaluation of these values, the required changes in society was 
discussed, in order to materialize this water quality goals proposal, positioning the Sanitation Sector as 
one of the actors in these complex relations network, wich a set of activities impacts the water quality 
and quantity. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

O Enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água, é um 

dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei Federal nº 9.433 de 

1997, em conjunto com a outorga, a cobrança, os Planos de Recursos Hídricos, a compensação a 

municípios e o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos. 

O estabelecimento de classes para os corpos de água de determinada bacia deve ser revisado pelos 

Comitês de Bacia, a partir de proposição das Agências de Água dos respectivos Comitês. A proposta 

elaborada deve assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que forem 

destinadas, contribuindo para diminuir os custos de combate à poluição através de ações preventivas e 

corretivas. 

Os instrumentos de cobrança e outorga possuem uma interface com o enquadramento na medida 

em que este altera o volume de água a ser apropriada para diluição, ou seja, aquele necessário para o 

uso requerido, com relação à um poluente, sem prejuízo da manutenção do corpo de água na classe 

estabelecida. Quanto mais restritiva a classe do rio, mais vazão será apropriada do mesmo para diluição 

de determinado efluente, segundo a concentração limite admitida para o poluente avaliado (usualmente 

DBO). A vazão necessária a ser apropriada para diluição poderá estar ou não disponível no corpo 

hídrico, de acordo com o regime de vazões existente e com os critérios adotados para definição da 

vazão outorgável4, que levam em conta a vazão mínima que deve permanecer no rio em condições de 

estiagem e as vazões previamente alocadas para outros usuários. O processo de alocação de água em 

determinada bacia possui um caráter dinâmico, pois as demandas surgem e se extinguem ao longo do 

tempo, sofrendo variações temporais e espaciais, devendo o período de validade de uma alocação 

refletir os conflitos de uso passíveis de ocorrerem na bacia. Desta forma, o impacto do enquadramento 

no setor de usuários é sentido na gestão e planejamento dos seus negócios, na medida em que os 

investimentos passam a ser realizados com vistas ao cumprimento de metas progressivas.  

É imprescindível, portanto, que a elaboração de uma proposta de enquadramento para 

determinado rio conte com a participação dos usuários de recursos hídricos, para que as classes finais 

correspondam às necessidades e anseios da sociedade atual e sejam compatíveis com a sua capacidade 

de investimento.  

                                                 
4 No Paraná a vazão outorgável corresponde a 50% da vazão de 95% de permanência, devendo ainda ser descontadas desta última as vazões outorgadas à 
montante e à jusante da seção que dependam da vazão requerida. Para o uso em diluição o percentual de 50% pode ser elevado a 80% conforme as 
características do corpo receptor. 
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Dentro deste contexto a Companhia de Saneamento do Paraná, realizou a presente proposta de 

enquadramento para os rios das bacias do Alto Iguaçu e Alto Ribeira, que busca orientar o grau de 

preservação destas bacias segundo os seus usos preponderantes como mananciais de abastecimento ou 

corpos receptores para Curitiba e Região Metropolitana.  A proposta técnica desenvolvida avalia o grau 

de poluição das bacias sob a ótica do setor de saneamento e, a partir da capacidade de diluição dos seus 

rios, estima o impacto econômico que determinadas opções de enquadramento produziria. Constitui-se 

assim, em uma importante ferramenta de planejamento do uso dos recursos hídricos, formalizando a 

sua gestão por bacias. Os critérios adotados e as ferramentas técnicas utilizadas são detalhados nos 

itens a seqüência. 

    

ÁREA DE ABRANGÊNCIA DOS ESTUDOS 

 

A área contemplada para elaboração da Proposta de Enquadramento corresponde à área de 

abrangência do Comitê da Bacia do Alto Iguaçu e Afluentes do Alto Ribeira, com área total de 5.870 

km², incluindo as bacias dos rios Açungui e Capivari e bacia do Alto Iguaçu. Estão inseridos nestas 

bacias os municípios de Curitiba (100% área), Rio Branco do Sul (40% área), Bocaiúva do Sul (56% 

área), Colombo (100% área), Campina Grande do Sul (56% área), Quatro Barras (88% área), Piraquara 

(92% área), Pinhais (100% área), São José dos Pinhais (72% área), Fazenda Rio Grande (100% área), 

Mandirituba (100% área), Araucária (100% área), Contenda (100% área), Balsa Nova (100% área), 

Lapa (37% área), Campo Largo (84% área), Campo Magro (100% área), Almirante Tamandaré (100% 

área), Itaperuçu (88% área), Agudos do Sul (39% área), Campo Tenente (97% área), Palmeira (4% 

área), Piên (17% área), Porto Amazonas (39% área), Quitandinha (100% área) e Tijucas do Sul (36% 

área). A Figura 1 apresenta a área de abrangência dos estudos. 

 
Figura 1 – Área de Abrangência dos Estudos 
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Foram adotadas as subdivisões apresentadas no Plano de Bacias do Alto Iguaçu e Afluentes do 

Alto Ribeira (SUDERHSA, 2007), totalizando 65 sub-bacias como elementos de análise. A Figura 2 a 

seguir apresenta a delimitação destas sub-bacias.  

 
Figura 2 – Sub-Bacias Analisadas 

 

AVALIAÇÃO DAS CARGAS REMANESCENTES DO SETOR DE SANEAMENTO – 
CENÁRIOS 2010 E 2020 

 

As cargas remanescentes totais nas bacias, oriundas do setor de saneamento, correspondem às 

cargas provenientes do tratamento de esgoto (cargas remanescentes do tratamento), segundo a 

eficiência deste, e as cargas geradas não coletadas (cargas diretas). Para a sua correta estimativa é 

necessário avaliar a população urbana de cada sub-bacia, o índice de atendimento com coleta e 

tratamento de esgoto e a eficiência deste tratamento. Também é necessário mapear a origem e destino 

destas cargas, uma vez que algumas bacias recebem em suas Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) 

o efluente produzido em outras bacias.  

Foram considerados, a partir dos dados sistematizados do Controle Operacional (CODOPE) – 

SANEPAR (2009) de esgoto para cada uma das 65 sub-bacias em estudo, dois cenários com projeções 

populacionais para 2010 e 2020. A população total para 2010 foi estimada a partir das economias 

existentes de água e da taxa média de ocupação por domicílio (adotado o valor de quatro habitantes por 
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residência). Em algumas sub-bacias o dado de economias de água não estava consolidado no Sistema 

de Informações da Sanepar. Nestes casos foi considerada a população da sub-bacia correspondente, 

conforme estimativa do Plano da Bacia do Alto Iguaçu e Afluentes do Ribeira (SUDERHSA, 2007), 

para o ano de 2000, sendo aplicada sobre esta a taxa de crescimento populacional do IBGE, segundo 

tendência média anual verificada entre os anos de 2000 e 2007. A taxa do IBGE adotada foi relativa ao 

município com maior área urbana na sub-bacia em questão. A população atendida para o cenário 2010 

representa a população ligada à rede coletora de esgotos, acrescida da população que será beneficiada 

com as obras de esgotamento sanitário em andamento ou com recursos garantidos (Caixa Econômica 

Federal, Orçamento Geral da União, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e 

SANEPAR) que finalizarão até 2010. A população total de 2020 foi projetada a partir da população de 

2010, utilizando-se as taxas de crescimento do IBGE segundo os critérios mencionados. Não foram 

considerados investimentos de 2010 a 2020, mantendo-se constante a população atendida de 2010. Esta 

consideração foi feita para facilitar a análise do aumento das cargas geradas e para análise dos 

investimentos necessários a partir de uma linha de base. Por outro lado a SANEPAR tem previsão de 

investimentos para todos estes municípios para manter, pelo menos, os índices de atendimento de 

esgoto iguais aos já alcançados, além de possuir um planejamento para atendimento das metas de 

concessão. Desta forma avaliou-se o impacto que o crescimento vegetativo produzirá em cada sub-

bacia, com relação ao enquadramento pretendido, facilitando a análise dos tomadores de decisão e 

norteando os futuros investimentos do setor. A Tabela 1 abaixo apresenta o resumo das estimativas 

populacionais feitas.  

Tabela 1 – Projeções Populacionais 

Total Atendida Não Atendida
hab hab hab

2010 3.577.604 3.169.724 407.880
2020 4.448.171 3.169.724 1.278.447

POPULAÇÃO URBANA
CENÁRIOS

 
 

Para avaliação se os valores estimados de população encontram-se dentro ou não de uma ordem 

de grandeza esperada, foram comparados os valores de população previstos pelo IBGE para 2008 dos 

municípios inseridos na área em estudo5, com os valores projetados para 2008 segundo os mesmos 

critérios adotados para 2010. Os valores assim projetados para 2008 foram 10% maiores do que a 

estimativa do IBGE. Esta diferença pode ser devido ao valor da taxa média de ocupação por domicílio, 

adotada como 3,6 pelo IBGE, e inferior, portanto, a taxa de 4 utilizada nas estimativas populacionais 

feitas. Considerando a diferença a favor da segurança os valores foram aceitos.  
                                                 
5 Valores corrigidos segundo o percentual da área dos municípios pertencente às bacias avaliadas.  
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O cálculo da carga remanescente total de DBO em cada sub-bacia considerou uma eficiência 

média de 70% para as ETE´s e de 30% para as fossas sépticas instaladas em 100% das residências não 

atendidas com coleta6. A eficiência adotada para as ETE´s justifica-se pelos novos empreendimentos 

que estão em curso, com a desativação de diversas estações de pequeno e médio porte e a ampliação de 

estações como a Atuba Sul e a Belém, ambas com alto grau de eficiência (87% e 96%, 

respectivamente), cuja capacidade será aumentada para 3.000 l/s para atendimento à nova configuração 

do sistema. A Tabela 2 apresenta as ETE´s conforme cenário 2010. Considerou-se também as bacias de 

lançamento que correspondem às bacias de destino dos efluentes, podendo receber cargas oriundas de 

coleta em outras bacias e/ou cargas coletadas na própria bacia e/ou cargas não coletadas na própria 

bacia. As bacias contribuintes realizam os aportes às bacias de lançamento do total ou parte das suas 

cargas coletadas, podendo ser também bacias de lançamento quando parte das cargas geradas 

permanecem na própria bacia. Quando a bacia de lançamento não possui nenhuma bacia contribuinte 

significa que todo o esgoto gerado nesta bacia foi coletado e direcionado a outra bacia de lançamento. 

Todo o esgoto coletado (aproximadamente 88,6% do esgoto gerado em 2010 e 71,3% em 2020) foi 

considerado tratado, sendo adotado o valor de 54 g DBO/hab.dia para o cálculo da concentração do 

esgoto bruto (Sperling, 2005).  

A avaliação das cargas totais remanescentes em cada sub-bacia foi restrita à área delimitada pelo 

contorno das sub-bacias, não tendo sido considerado a alocação de cargas de bacias de montante para 

bacias de jusante. Ou seja, é considerado que as cargas remanescentes de cada trecho de bacia são 

removidas totalmente, não havendo o acumulo das cargas de montante para jusante. 

 

Tabela 2 – Estações de Tratamento de Esgoto - SES Curitiba e Região Metropolitana – Cenário 2010 
Bacia Sub-Bacia ETE Bacia Sub-Bacia ETE

Açungui AC1 ETE Itaperuçu Itaqui (Campo 
Largo) IA2 ETE Itaqui

Atuba AT1 ETE Colombo Iguaçu IG3
ETE Fazenda Rio Grande, ETE 
Iguaçu I, ETE Belém, ETE Padilha 
Sul

Atuba AT3 ETE Atuba Sul Iguaçu IG4 ETE Iguaçu, ETE Passaúna
Barigui BA2 ETE São Jorge Iguaçu IG5 ETE Balsa Nova, ETE Lapa
Barigui BA3 ETE Santa Quitéria Iguaçu IG6 ETE Quitandinha
Barigui BA4 ETE CIC Xisto Isabel Alves IS1 ETE Contenda
Cachoeira BC1 ETE Cachoeira Itaqui IT1 ETE Martinópolis
Cambuí CB1 ETE Cambuí Maurício MA2 ETE Barcelona, ETE Mandirituba
Capivari CP2 ETE Bocaiúva Palmital PA2 ETE Guaraituba  

 
O resumo do cálculo efetuado para determinação da carga remanescente total é apresentado na 

Tabela 3. 
                                                 
6 Segundo estimativa do Plano Estadual de Recursos Hídricos do Paraná (SUDERHSA, a ser publicado), representando, 
portanto, um abatimento de 30% das cargas diretas. 
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Tabela 3 – Carga Remanescente Total 

 
 

Os valores calculados para cada sub-bacia apresentam grandes diferenças segundo a situação 

preponderante destas bacias como contribuintes e/ou de lançamento. Como exemplo têm-se as bacias 

do Iguaçu (sub-bacia IG3) e Atuba (sub-bacia AT3), que juntas concentram 49,6% (cenário 2010) de 

toda carga remanescente da região em estudo, recebendo cada uma cargas geradas em outras 12 sub-

bacias. Em contrapartida estão bacias como a do Iraí (sub-bacia IR1), que não recebe nenhuma 

contribuição de outra bacia, tendo a parcela de seu esgoto coletado direcionado para tratamento na sub-

bacia AT3, permanecendo na sub-bacia IR1 apenas a parcela referente à carga direta, cerca de 0,6% 

(cenário 2010) da carga remanescente total produzida em toda a região em estudo. 

Existem também alguns rios cuja carga de enquadramento não está sendo totalmente utilizada. 

Estas cargas incrementais que o rio poderia absorver não estão sendo consideradas nas bacias de 

jusante. Isto ocorre, em geral, nas sub-bacias maiores, entre elas podem ser citadas: Capivari, Açungui 

e Várzea. Na análise elas foram deixadas de lado, para funcionarem como um pulmão, ou seja, estas 

bacias poderão absorver outras contribuições. 

 

DETERMINAÇÃO DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA 

 

A disponibilidade hídrica superficial das bacias que delimitam a área de interesse foi obtida a 

partir da determinação das curvas de permanência de vazões médias naturais específicas 

regionalizadas, relacionando-se as vazões observadas (série histórica de dados diários) com a 

freqüência (%) em que determinada vazão é igualada ou superada no tempo. Foram utilizadas as curvas 

determinadas pelo projeto Bacias Críticas (2006) para as bacias do Alto Iguaçu e Várzea, Açungui e 

Capivari, que validou os resultados do modelo HG171 desenvolvido pelo CEHPAR7. Às curvas 

determinadas foram ajustadas equações logarítmicas conforme Tabela 4 abaixo. 

A estimativa de vazões disponíveis para as 65 sub-bacias foi calculada com base nas curvas de 

permanência (Tabela 4) e nas áreas dessas sub-bacias, conforme dados georreferenciados da 

SUDERHSA e disponibilizados no Plano da Bacia do Alto Iguaçu e Afluentes do Alto Ribeira 
                                                 
7 Centro de Hidráulica e Hidrologia Professor Parigot de Souza, Curitiba – Paraná. 



XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos                                                                                    8 

(SUDERHSA, 2007). Como ilustração, a Figura 6 apresenta a curva de permanência de vazões para a 

sub-bacia do Iguaçu IG3. 

Tabela 4 – Curvas de Duração das Vazões Específicas 

Bacia e Sub-Bacias Equação 
Alto Iguaçu e Várzea q = -17,800.LN(PER%)+84,000 

Açungui q = -12,810.LN(PER%)+63,588 

Capivari q = -16,331.LN(PER%)+83,050 

Nota: q = vazão específica para um tempo de permanência (%PER) em m3/s; 
%PER = tempo de permanência, em valor percentual. 
Fonte: Bacias Critícas, 2006 

 
Figura 6 – Curva de Permanência de Vazões para Sub-Bacia IG3 

 

Foram determinadas as curvas de permanência de cargas para cada sub-bacia, como resultado do 

produto das curvas de permanência de vazões pela concentração de DBO, sendo esta estabelecida 

segundo os limites correspondentes às Classes 1, 2 e 3, da Resolução CONAMA nº 357/ 2005. Foram 

utilizados os valores de 3, 5 e 10 mg/L para as Classes 1, 2 e 3, respectivamente. Para Classe 4 a 

Resolução 357/05 não estabelece um valor de referência, adotando-se para este estudo o valor de 25 

mg/L, por ser este o limite máximo admitido para o parâmetro DBO de um determinado poluente, na 

avaliação da vazão do corpo hídrico a ser apropriada para sua diluição, conforme Portaria 19/2007 da 

SUDERHSA. As curvas de permanência de carga possibilitaram avaliações quantitativas e qualitativas 

das sub-bacias estudadas, alocando-se sobre os gráficos a carga remanescente total calculada para cada 

sub-bacia. 

A avaliação qualitativa de cada sub-bacia está relacionada ao seu nível de poluição hídrica, e 

conseqüentemente, a maior ou menor probabilidade da sub-bacia estar em determinada classe de 

enquadramento. A probabilidade de permanência nas classes de enquadramento pode ser entendida 
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como o tempo de permanência da vazão natural necessária para diluição da carga orgânica 

remanescente total daquela sub-bacia, de forma a enquadrar o rio nas Classes 1, 2, 3 ou 4. Como 

exemplo está a Figura 7 a seguir, com as curvas de permanência de cargas para sub-bacia do Iraí, IR1. 

A carga remanescente total desta sub-bacia é de 0,43 ton DBO/dia, considerando cenário 2010 e de 

0,77 ton DBO/dia para o cenário de 2020. Lê-se, portanto, que a probabilidade do rio Iraí, no trecho 

referido a sub-bacia IR1, encontrar-se na Classe 1 com relação ao parâmetro DBO é de 49,2%, na 

simulação feita para o cenário de 2010 e, de 25,4%, para o cenário 2020. Da mesma Figura 7 pode-se 

afirmar que o rio Irai, sub-bacia IR1, encontra-se a maior parte do tempo como Classe 3, para o cenário 

2010 e, Classe 4, para o cenário 2020.  

 
Figura 7 – Probabilidade de Permanência nas Classes de Enquadramento Sub-Bacia IR1 
 

A avaliação da disponibilidade hídrica superficial a partir das curvas de permanência de cargas 

possibilitou a análise da relação entre DBO (carga remanescente total) e vazão disponível, permitindo 

interpretar níveis de concentração em função do tempo de permanência, avaliando quantitativamente 

para uma dada vazão de referência, segundo determinada classe, a máxima carga admissível pelo corpo 

hídrico na seção considerada, de forma a manter-se no enquadramento pretendido. Como vazões de 

referência foram considerados os valores de 80% da vazão de 95% de permanência (80% Q95), máxima 

vazão outorgável para fins de diluição pela SUDERHSA no Estado do Paraná, e 100% da vazão de 

70% de permanência (100% Q70). Para cada um destes valores de referência obteve-se por sub-bacia e 

por classe de enquadramento a parcela correspondente à carga remanescente a ser tratada, função da 

capacidade de carga do corpo receptor e da carga remanescente total calculada. A carga remanescente a 

ser tratada constitui-se, portanto, na parcela de carga a ser removida para que seja alcançado, na seção 

considerada, determinado enquadramento. Sobre esta parcela incidem os custos referentes à remoção 

de DBO compondo os investimentos necessários para alcançar as metas de enquadramento nos 
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cenários 2010 e 2020. A Figura 8 abaixo ilustra as cargas remanescentes para tratamento no rio Iraí, 

sub-bacia IR1, considerando como enquadramento a ser alcançado a Classe 3. Observa-se que para 

enquadrar a sub-bacia do IR1 nesta classe seria necessário remover 0,20 ton DBO/ dia para o cenário 

2010 e 0,50 ton. DBO/dia para o cenário 2020, para uma vazão de referência de 80% da Q95. Caso a 

vazão de referência fosse 100% da Q70, o rio Iraí, no trecho correspondente a sub-bacia IR1, encontrar-

se-ia dentro dos padrões, com relação ao parâmetro DBO, de Classe 3. Da Figura 8 pode-se obter 

também a permanência do rio, no trecho considerado, em que este encontra-se dentro dos padrões de 

Classe 3, 72% do tempo para o cenário 2020 e 87% do tempo para o cenário 2010 - intersecção das 

linhas de carga remanescente total para 2020 e 2010 com a curva de carga Classe 3. 

 
Figura 8 – Cargas Remanescentes a serem Tratadas - Enquadramento Classe 3 Sub-Bacia IR1 
 

A carga remanescente a ser tratada pode ser formada por parcelas de cargas provenientes da 

população atendida e/ ou da população não atendida com coleta e tratamento de esgoto. A composição 

dos custos para separação destas parcelas é importante, pois a remoção de cargas remanescentes do 

tratamento pode significar investimentos menores se comparada à remoção de carga direta (carga 

bruta). Enquanto na primeira os investimentos podem traduzir-se apenas na implantação de pós-

tratamento nas ETE´s, na segunda implicam necessariamente na implantação de um sistema de 

esgotamento sanitário completo, com rede, interceptor, elevatória e estação de tratamento de esgoto. 

Para viabilizar a separação da carga remanescente a ser tratada em função de sua origem 

considerou-se que o rio dilui preferencialmente, com relação à carga remanescente total da sub-bacia, a 

parcela referente à população atendida (carga remanescente do tratamento). Desta forma priorizou-se 

que os investimentos a serem feitos na sub-bacia sejam dirigidos à população não atendida, em 

detrimento de melhorar a eficiência dos sistemas existentes, aumentando a qualidade de vida destas 

comunidades. Como conseqüências diretas deste critério têm-se dois casos: 
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a) No caso da carga remanescente do tratamento ser superior à capacidade de diluição do rio, a 

parcela referente à carga remanescente a ser tratada será composta pela carga direta mais a 

parcela excedente da carga remanescente do tratamento não diluída pelo rio (ver Figura 9); 

b) No caso da carga remanescente do tratamento ser inferior à capacidade de diluição do rio, a 

parcela referente à carga remanescente a ser tratada será composta unicamente pela carga direta 

(ver Figura 9). 

 
Figura 9 – Parcelas da Carga Remanescente a ser Tratada  

 

PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO 

 

A proposta de enquadramento realizada pela SANEPAR precedeu a avaliação teórica dos 

investimentos necessários para sua efetivação, entendendo a Companhia que as linhas gerais a serem 

seguidas para determinação das classes de qualidade dos rios de Curitiba e Região Metropolitana 

deveriam refletir o grau de preservação das bacias segundo os seus usos preponderantes como 

mananciais de abastecimento ou corpos receptores, conforme preconiza a Política Nacional de 

Recursos Hídricos. Desta forma a proposta de classificação foi baseada não necessariamente no estado 

atual dos rios, mas nos níveis de qualidade que estes deveriam ter de forma a atender as necessidades 

da comunidade, mantendo-se o equilíbrio entre os aspectos ecológicos e a qualidade de vida das 

populações. A proposta de enquadramento foi dividida em intermediária e final. A proposta 

intermediária depende das condições atuais e a proposta final não. 

Para elaboração da sua proposta de enquadramento final a SANEPAR teve por base os seguintes 

critérios: 

 Para sub-bacias mananciais de abastecimento buscou-se a Classe 2, para obter a melhor 

qualidade da água possível para a população..  

 No caso de sub-bacias com qualidade muito comprometida, com forte indicativo de altos custos 

para sua recuperação, adotou-se Classe 4, tendo como referência sub-bacias com probabilidade 
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de permanência muito baixa na Classe 3, e/ou fora de classe na maior parte do tempo, e Classe 

3 para os demais casos. 

A proposta do enquadramento considera como seção de controle a exutória de cada sub-bacia, 

extrapolando o resultado para toda a sua área. No entanto, algumas sub-bacias poderiam ser subdividas 

em trechos com diferentes enquadramentos segundo as suas especificidades. Exemplo: Iguaçu, IG6, 

sub-bacia de grandes dimensões que poderia ter trechos de rios dentro dela que fossem consideradas 

como Classe 4 apenas no trecho de influência de uma ETE, por exemplo. 

A indicação de probabilidade de permanência em determinada classe deve ser vista em conjunto 

com o gráfico, pois para bacias com elevada carga remanescente pode ocorrer de a linha de carga não 

cruzar com todas as curvas de permanência de carga para as classes, fornecendo uma falsa 

sensibilidade da situação qualitativa do trecho de rio analisado. Como exemplo desta situação está a 

Figura 10 a seguir, com as cargas remanescentes para tratamento no rio Iguaçu, sub-bacia IG3, 

considerando como enquadramento a ser alcançado a Classe 4. Observa-se que a probabilidade de 

permanência do rio, no trecho considerado, em que este encontra-se dentro dos padrões de Classe 4, é 

1,1% do tempo para o cenário 2010 e 0,8% do tempo para o cenário 2020 - intersecção das linhas de 

carga remanescente total para 2010 e 2020 com a curva de carga Classe 4. Ou seja, para o cenário 2010 

o rio encontra-se 98,9% do tempo fora da Classe 4 e para 2020, 99,2% do tempo fora da Classe 4. 

 
Figura 10 – Cargas Remanescentes a serem Tratadas - Enquadramento Classe 4 Sub-Bacia IG3 

 

A Figura 11 abaixo apresenta o Mapa da Região do Alto Iguaçu e Afluentes do Alto Ribeira com 

a proposta final de enquadramento da SANEPAR. 
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Figura 11 – Proposta Final de Enquadramento da SANEPAR  

 

A proposta de enquadramento apresentada está associada a investimentos que devem ser 

realizados para sua concretização, tratando-se, portanto, de uma situação de longo prazo, atrelada à 

capacidade financeira da SANEPAR e às políticas públicas do setor de saneamento. A SANEPAR tem 

previsão de investimentos até 2020 para todos os municípios do Paraná. Dentro da área do Plano de 

Bacias do Alto Iguaçu e Afluentes do Alto Ribeira, para manter, pelo menos, os índices de atendimento 

de esgoto iguais aos já alcançados o investimento previsto é de 478 milhões de reais. Além destes 

investimentos é necessário incluir os relacionados ao atendimento das metas de concessão. Além disso, 

o pleito que foi realizado pela Sanepar ao PAC, prevê um investimento concentrado de 667 milhões de 

reais para o atendimento com obras de saneamento ao longo de todo o Estado do Paraná, sendo que a 

bacia de estudo contém aproximadamente 35% da população do Estado. 

O seu alcance dependerá de um conjunto de atividades que estabeleçam metas de melhoria de 

qualidade da água progressivas e estratégias de recuperação e priorização dos corpos hídricos. O 

processo deve ainda estar em consonância com os demais instrumentos de gestão da Política Nacional 

de Recursos Hídricos. Dentro deste contexto a SANEPAR elaborou uma proposta intermediária de 

enquadramento com horizonte teórico em 2020, data da revisão pelo Comitê de Bacias do Alto Iguaçu 

e Afluentes do Alto Ribeira do enquadramento dos rios de Curitiba e Região Metropolitana. A proposta 

intermediária seguiu as diretrizes descriminadas abaixo: 



XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos                                                                                    14 

 Caso a probabilidade de permanência em determinada classe for superior a 70%, a Classe mais 

restritiva é escolhida.  

 Para Mananciais, a Classe limite adotada é Classe 3. 

 Para Corpos Receptores e demais rios o limite é Classe 4. 

A Tabela 6 abaixo ilustra estes critérios para as sub-bacias do Iraí, IR1 e Iguaçu, IG3. Verifica-se 

na Tabela 6 que a Classe mais restritiva com permanência superior a 70% no IR1 é a Classe 3, e sendo 

o IR1 manancial de abastecimento, a classe final adotada é a própria Classe 3. Com relação ao IG3, por 

ser corpo receptor e devido à sua péssima situação qualitativa, estando fora de classe na maior parte do 

tempo, a Classe adotada foi 4.  

 

Tabela 6 – Probabilidade de Permanência nas Classes de Enquadramento Sub-Bacias IR1 e IG3 

Classe1 Classe2 Classe3 Classe 4 (25)
2010 49,2 68,4 87,5 100,0
2020 25,4 46,0 71,8 93,8
2010 0,0 0,0 0,0 1,1
2020 0,0 0,0 0,0 0,8

Probabilidade de Permanência nas Classes (%)Sub-Bacia Cenários
Cargas Totais Remanescentes 

Rio Iraí IR1

Bacia

Rio Iguaçu IG3
 

 

A Figura 12 abaixo apresenta o Mapa da Região do Alto Iguaçu e Afluentes do Alto Ribeira com 

a proposta intermediária de enquadramento da SANEPAR. 

 
Figura 12 – Proposta Intermediária de Enquadramento da SANEPAR  
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ESTIMATIVA DO IMPACTO FINANCEIRO DA PROPOSTA INTERMEDIÁRIA DE 
ENQUADRAMENTO 

Custo Unitário de Remoção de DBO 

O custo da remoção da  carga orgânica doméstica foi determinado pela fórmula: 

Custo = Carga Remanescente a ser Tratada* Custo Unitário de Remoção                                 (1) 

O custo de remoção é o custo de implantação de sistemas de esgotamento sanitário. No Paraná, de 

acordo com o histórico de obras realizadas nos últimos anos pela SANEPAR, considerando 

implantação de sistemas que contemplam rede, interceptores, estações elevatórias, linhas de recalque e 

estação de tratamento, este valor oscila entre R$ 750 / hab a R$ 2.250 / hab. Considerou-se nesta 

análise valores de início de plano. 

O estudo leva em conta apenas os gastos com a coleta, afastamento e tratamento do efluente 

doméstico gerando uma redução de carga, não levam em consideração a possível mudança do ponto de 

lançamento. 

Em relação aos custos utilizados na metodologia, segundo o PMSS II (Programa de 

Modernização do Setor de Saneamento), o custo de execução de Obras de Saneamento considera 

apenas ETE, EEE e interceptores. O valor para o Estado do Paraná era de R$228,81 / hab em 2003, que 

corrigido pelo INCC10 da FGV, resulta num valor atualizado de R$368,93 / hab (Suderhsa, 2009). 

Aplicando este valor obtém-se o Custo Unitário de R$ 6,8 milhões de reais / (ton DBO/dia) através do 

critério proposto. 

A Sanepar comparou vários pedidos de recurso para o PAC (Programa de Aceleração do 

Crescimento), conforme citado na metodologia e obteve um valor de R$1500,00 / hab. Aplicando este 

valor que corresponde ao Investimento imediato e não para o horizonte de projeto. O Custo Unitário é 

de R$ 27,8 milhões de reais / (ton DBO/dia). O custo unitário da Sanepar é, aproximadamente, 4 vezes 

superior ao do divulgado pelo PMSS II. 

Caso fosse considerada a saturação do sistema, o valor final por habitante se veria reduzido, 

graças ao adensamento da rede implantada, considerando o SES de Araucária o valor seria reduzido, na 

ordem de 60%. 

Como o Sistema de Esgotamento Sanitário de Curitiba e Região Metropolitana encontra-se 

próximo à saturação, praticamente sem folga para novas ligações, os sistemas em implantação 

atenderão o crescimento vegetativo e a população atual sem esgotamento sanitário. Portanto, na 

avaliação econômica do custo financeiro de remoção de DBO considerou-se o valor de R$ 1.500 / hab. 

Isto porque ao atingir o horizonte de 2020, de reavaliação da proposta de enquadramento, o 
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crescimento populacional exigirá que sejam feitos novamente investimentos, com a implantação de 

SES completos para atender à demanda. Considerando, o valor e 54 g DBO/ hab.dia tem-se, portanto, 

que o custo de remoção de 1 tonelada de DBO por dia é de R$ 27.777.778,00, como apresentado na 

equação 2 a seguir. 

Custo da Remoção (R$) = 27.777.778,00 * Carga a remover (ton/dia)                                      (2) 

 
Custos de Operação e Manutenção 

Na avaliação do impacto financeiro que determinada proposta de enquadramento produz devem 

ser levados em conta, ademais dos investimentos necessários para implantação dos novos sistemas, os 

custos de operação e manutenção dos sistemas existentes e destes novos a serem implantados. Segundo 

a área operacional da SANEPAR, o custo de operação e manutenção para Curitiba e Região 

Metropolitana é cerca de R$ 22,76 por habitante/ano, estando incluso neste valor despesas com pessoal, 

materiais, serviços, melhorias no sistema e carga tributária. Para 10 anos o valor para operação e 

manutenção é de R$ 227,60 / habitante. 

 O custo de operação e manutenção incide, portanto, sobre os sistemas existentes (100% 

população atendida) e sobre os sistemas a serem implantados, neste último caso apenas sobre a parcela 

da população não atendida referente à carga remanescente a ser tratada, uma vez que a parcela desta 

carga referente à população atendida (carga remanescente do tratamento) já é contabilizada nos custos 

de operação e manutenção dos sistemas existentes. Para determinação destas populações fez-se a conta 

inversa partindo-se dos valores de carga separados segundo sua origem (remeter a Figura 9) e da 

relação 54 g.DBO/hab.dia. O Custo Total de Remoção será, portanto: 

Custo Total da Remoção (R$) = (27.777.778,00 * Carga a remover (ton/dia)) + CustoO&M      (3) 

Investimentos Necessários para atender à Proposta Intermediária de Enquadramento 

Com base nos valores estimados de custos e cargas totais remanescentes em cada sub-bacia foram 

calculados os investimentos necessários para atender à Proposta Intermediária de Enquadramento da 

SANEPAR, considerando os cenários de 2010 e 2020. A Tabela 7 abaixo apresenta o resumo da 

composição feita. 

Tabela 7 – Impacto Financeiro da Proposta Intermediária de Enquadramento. 

Mananciais Demais rios Mananciais Demais rios
80% Q95 100% Q70 Pop. Atend. Pop. Não Aten. Pop. Não Aten. 80% Q95 100% Q70

106 R$ 106 R$ 106 R$ 106 R$ 106 R$ 106 R$ 106 R$/ano
80%Q95 - 106 

R$/ano
100%Q70 - 106 

R$/ano 106 R$ 106 R$
2010 1.615 1.345 182 1.433 123 1.222 72 5 3 1.692 1.420
2020 2.457 2.092 393 2.064 290 1.802 721 104 84 3.282 2.897

80% Q95 100% Q70

Custos de Operação e Manutenção (O&M)
Bacia Destino 

Custo Total
Investimentos + O & M

Cenário

Investimentos Necessários 
Total
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A Tabela acima não considera a diferenciação de custos com relação à implantação e ampliação 

de sistemas, aplicando o custo de R$ 27.777.778,00 / ton.DBO sobre toda a parcela relativa a carga 

remanescente a ser tratada. Caso fosse feita esta diferenciação e adotado o valor de R$ 890,00/ 

habitante para ampliação de sistemas, os custos referentes aos investimentos necessários seriam 

reduzidos em 32% em 2010 e em 21% em 2020. 

Através da metodologia apresentada e dos resultados obtidos de investimentos necessários para 

que o Setor de Saneamento possa atender às Classes de Enquadramentos da proposta verifica-se que o 

resultado encontrado traduz apenas o custo e a complexidade do atendimento das propostas de 

enquadramento. Como a metodologia possui algumas simplificações, estes investimentos demonstram 

uma ordem de grandeza dos recursos financeiros a ser investidos em busca de uma qualidade melhor 

para os corpos hídricos. 

 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

As sub-bacias do Atuba, AT3 e Iguaçu, IG3 concentram 49,6% da carga total remanescente a ser 

tratada pelos rios de Curitiba e Região Metropolitana (cenário 2010, vazão de referência 80% Q95), 

sendo o investimento necessário para sua adequação da ordem de 800 milhões de reais, mais do que 4 

vezes o valor necessário para recuperação de todos os Mananciais de Abastecimento contidos neste 

plano de bacia. Este valor evidencia a necessidade de políticas públicas que orientem os investimentos 

do setor de saneamento de maneira mais assertiva. 

Considerando o valor presente do investimento, para atendimento da proposta de enquadramento 

apenas da região que abrange o Plano de Bacia do Alto Iguaçu e Afluentes do Alto Ribeira, deveria ser 

investido R$ 328,2 milhões por ano durante os próximos 10 anos considerando 80% da Q95% ou R$ 

289,7 milhões por ano durante os próximos 10 anos considerando 100% da Q70%. Ao considerar a 

Q95% o valor encontrado corresponde a  quase 50% do valor do PAC que inclui investimentos 

previstos em Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES), Sistemas de Abastecimento de Água (SAA), 

Projetos de Geração de Energia, Desenvolvimento Institucional e Projetos de Educação 

Socioambiental. 

Depois de calculado o investimento necessário para atender a proposta de Enquadramento 

observa-se que o custo total, que inclui investimento mais custos de operação e manutenção, em 2020 é 

praticamente o dobro do que em 2010. 
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Por outro lado, a demonstração dos investimentos necessários para a SANEPAR indica a 

necessidade também de uma priorização das áreas para aplicação de recursos, um exemplo de 

priorização é apresentado em Kondageski et al. (2009). Outros exemplos abrangeriam ampliar as áreas 

de cobertura de esgoto e tratamento dos efluentes em mananciais de abastecimento público, mantendo a 

qualidade de água destas regiões e deixando para um segundo momento a aplicação de recursos em 

outras áreas. De qualquer maneira, ainda haveria o atendimento das metas de Concessão e os 

investimentos deveriam ser priorizados e negociados, inclusive em relação às metas de Concessão. 

Através da proposta da SANEPAR percebe-se que os demais usuários também poderiam 

desenvolver suas propostas de enquadramento e avaliar os custos inerentes para seu atendimento. A 

proposta de enquadramento final deveria, portanto, incluir todas as cargas dos usuários pontuais e das 

cargas difusas e os investimentos necessários de cada ator para alcançar a Classe de enquadramento. 

Com este conjunto de informações seria possível elaborar um Programa de Efetivação para cada 

usuário e um Programa de Monitoramento dos corpos hídricos para acompanhamento e controle das 

metas progressivas definidas para os rios e para os usuários. 

Devemos considerar também que este plano de bacia aplicou o enquadramento para a sub-bacia 

como um todo e não para cada trecho, portanto, apesar do reenquadramento haverá ainda conflitos com 

usuários nos rios afluentes que seguiram a Classe do corpo hídrico principal, mas que poderiam ter sua 

Classe alterada sem prejuízo da qualidade de água da exutória da sub-bacia em que se encontra. 

Diante dos resultados e conclusões deste estudo, recomenda-se: 

• Com relação ao enquadramento dos corpos de água, poderia-se avaliar também que a vazão 

ambiental (ecológica) poderia estar relacionada com esta Classe, ou seja, dependendo do 

enquadramento proposto haveria uma parcela maior ou menor de vazão ambiental, pois ela 

dependeria dos usos destinados ou pretendidos ou aceitáveis daquele rio. 

• Outro enfoque a ser incluído na análise das Classes de Enquadrameno seria que o 

comportamento real do rio fosse incorporado à legislação, onde o conceito de permanência 

das vazões fosse também aplicado na qualidade de água, assim sendo a Classe de 

Enquadramento estaria relacionada a uma porcentagem de tempo. Atualmente, estas Classes 

são estáticas e raramente são cumpridas 100% do tempo. A fiscalização e cumprimento do 

alcance das metas progressivas dos corpos hídricos se farão, provavelmente, através das 

características do efluente, definidas pelo licenciamento, e através da capacidade de diluição 

de efluentes, definida pela outorga, portanto, apenas os potenciais poluidores pontuais estarão 

sendo investigados. As demais fontes de poluição não pontuais, as difusas, não serão 

avaliadas. O que poderá acontecer é o aumento de restrições para os usuários pontuais ou 
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simplesmente o não atendimento das metas nos corpos hídricos e a frustração do processo de 

enquadramento. 

• A respeito da avaliação quanto à aplicação dos recursos, recomenda-se a definição de critérios 

que subsidiem a otimização dos investimentos em locais que maximizem os benefícios 

relacionados à socialização do saneamento, à melhoria dos indicadores de saúde, ao 

incremento da coleta e afastamento do esgoto, ao atendimento das metas de concessão e à 

melhoria da eficiência das estações de tratamento de esgoto. 

• Dependendo da classe em que os corpos receptores estão enquadrados, a melhoria na 

eficiência das estações de tratamento de esgoto existentes, necessária para manutenção do rio 

na classe de enquadramento, não apresenta retorno financeiro, mesmo considerando a 

eliminação de passivos ambientais decorrentes de multas e penalizações. Este fato desaprova 

pleitos de financiamento que exigem viabilidade econômica. Sendo assim recomenda-se a 

criação de fontes de financiamento a fundo perdido. 

• A criação das Agências Reguladoras do Setor de Saneamento pode resultar em cálculos de 

tarifa referente à coleta e tratamento do efluente doméstico, atualmente 80% da taxa de 

consumo de água no Paraná, que considerem os custos locais relacionados à coleta e 

afastamento do esgoto, implantação de estações com tratamento até o nível secundário (para 

rios de alta capacidade de diluição ou enquadrados em classes menos restritivas) ou com 

níveis avançados (para municípios com área urbana em cabeceiras de bacia ou na margem de 

rios com baixa capacidade de diluição) e construção de emissários a fim de lançar os efluentes 

em local onde o corpo hídrico apresenta adequada vazão para diluição. Desta maneira, a 

melhoria da eficiência do tratamento passaria a ser considerada nos cálculos de tarifa, 

viabilizando sua implantação e internalizando na sociedade a percepção da geração de 

resíduos. 

• Vale ressaltar que o atendimento aos objetivos estabelecidos pelo enquadramento depende 

diretamente das políticas públicas de zoneamento urbano e manejo rural, evitando a 

degradação ambiental decorrente de ocupações irregulares, impermeabilização do solo, perda 

de solo e eutrofização dos corpos de água, entre outros. 

• Dentro do conceito de motivação política proposto por Seti (1994), recomenda-se que na 

produção dos Planos de Efetivação do Enquadramento, recomenda-se o uso de metodologias 

que considerem todos os custos apresentados neste estudo. Sendo a integração dos Planos 

Municipais de Saneamento Básico, Diretor de Recursos Hídricos, Diretor do Município e 
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Diretor do Setor de Saneamento, possíveis formas de previsão para captação de recursos 

provenientes dos Fundos Municipais de Meio Ambiente, da Cobrança do Uso dos Recursos 

Hídricos e Termos de Ajustamento de Conduta. Outra forma de incentivo seria que os 

benefícios destes mecanismos para um determinado segmento de usuário só poderia ocorrer 

se este tivesse participação financeira através da cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos. 

• Finalmente, para contribuir no atendimento aos enquadramentos propostos recomenda-se 

estudos que auxiliem na regulamentação e implementação do reúso e reciclagem de efluentes 

domésticos, como por exemplo a ferti-irrigação. 
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