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RESUMO 

 O trabalho tem por objetivo mostrar o modelo de gestão participativa e governança que foi 

adotado na revitalização e atualização do enquadramento do trecho classificado como classe quatro 

para classe três do rio Jundiaí, no estado de São Paulo. 

 Foi explicado o conceito de gestão participativa e governança, inicialmente com o trabalho 

desenvolvido pelo Cerju, (Comitê de Estudos e Recuperação do rio Jundiaí) e, atualmente, tendo sua 

continuidade através dos Comitês de Bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ). 

 Foi através dos Comitês PCJ que o trecho do rio Jundiaí, que era classificado como quatro 

desde o ano de 1977, foi atualizado para classe três em 2014, em um trabalho desenvolvido através 

das 12 câmaras técnicas dos Comitês PCJ. 

 O trabalho mostra o histórico, desde o ano de 1984, das condições de qualidade da água do 

rio, o que foi feito pelos seis municípios envolvidos na despoluição, assim como as indústrias e os 

órgãos responsáveis pelo controle da qualidade da água e sua vazão. 

 Uma descrição do processo que culminou com a atualização do enquadramento do trecho do 

rio para classe três e termina descrevendo a contribuição de Indaiatuba na revitalização e atualização 

do enquadramento do rio Jundiaí. 

ABSTRACT 

 The work aims to show the participatory management and governance model that was adopted 

in the revitalization and updating of the framework of the section classified as class four to class three 

of the Jundiaí river, in the state of São Paulo. 

 The concept of participatory management and governance was explained, initially with the 

work developed by Cerju, (rio Jundiaí Studies and Recovery Committee) and, currently, having its 

continuity through the Piracicaba, Capivari and Jundiaí river Basin Committees (PCJ) . 

 It was through the PCJ Committees that the stretch of the Jundiaí river, which had been 

classified as four since 1977, was upgraded to class three in 2014, in a work developed through the 

12 technical chambers of the PCJ Committees. 

 The work shows the history, since 1984, of the water quality conditions of the river, which 

was done by the six municipalities involved in the depollution, as well as the industries and agencies 

responsible for controlling the water quality and its flow. A description of the process that culminated 

in the upgrading of the river stretch to class three and ends by describing Indaiatuba's contribution to 

the revitalization and updating of the Jundiaí river. 
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1.INTRODUÇÃO 

 Antes de entrarmos no tema que será desenvolvido neste trabalho, uma definição do que seria 

a gestão participativa e governança faz-se necessária, face a abordagem que daremos no tema 

proposto. 

 Em um contexto amplo, a gestão participativa, em um modelo de organização, tem como 

característica principal o desejo de engajar todo o quadro de funcionários nos objetivos da empresa. 

No caso deste trabalho, ao invés de “empresa” e “funcionários”, estaremos mostrando o modelo de 

gestão dos Comitês de Bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ), com sua estrutura 

moldada no modelo de “parlamento das águas” onde participam representantes dos governos federais, 

estaduais, municipais, sociedade civil organizada, academias, etc; todos voltados para a gestão das 

águas nas Bacias PCJ. Toda a “agenda” ambiental voltada para a gestão dos recursos hídricos está 

estruturada no plano de bacias, instrumento que é moldado na efetiva participação de todos os atores 

já citados anteriormente, nas 12 câmaras técnicas e grupos de trabalho temáticos dos Comitês PCJ. 

 A governança no setor público compreende, essencialmente, os mecanismos de liderança, 

estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com 

vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. (TCU, 

2014). 

 Com a simbiose dos dois conceitos, mostraremos, do decorrer deste trabalho, como se deu o 

processo para se propor a atualização do trecho de classe quatro para classe três do rio Jundiaí, todo 

ele construído no âmbito dos Comitês PCJ, desde quando foi classificado ao longo da sua extensão 

em duas classes, da sua nascente até o município de Várzea Paulista e de Várzea Paulista até sua foz 

no rio Tietê, no município de Salto.  

 Conforme o decreto estadual de São Paulo nº 10.755/1977, o rio Jundiaí foi classificado do 

trecho a partir da confluência com o córrego Pinheirinho, em Várzea Paulista, até a confluência com 

o rio Tietê, no município de Salto, como classe quatro; e da sua nascente, na Serra da Pedra Vermelha, 

em Mairiporã, até Várzea Paulista em classe dois. Os parâmetros relativos as classificações 

obedeceram ao decreto estadual nº 8.468/76.  

 Neste trabalho serão utilizados os parâmetros de demanda bioquímica de oxigênio (DBO), 

para avaliar a redução da matéria orgânica nos efluentes domésticos e industriais lançados pelas ETEs 

no corpo d’água e oxigênio dissolvido (O2), que é essencial para vida aquática. São estes dois os 

parâmetros que o Conselho de Recursos Hídricos (CRH) definiu como meta de qualidade a ser 



atingida até 2020 na deliberação que determinou a atualização do enquadramento dos trechos do rio 

Jundiaí de classe 4 para classe 3. (São Paulo, 2017). 

 Atualmente, conforme a deliberação CRH nº 202/2017, o trecho do rio Jundiaí compreendido 

do córrego do Pinheirinho, no município de Várzea Paulista, até sua foz em Salto, anteriormente 

classificado como classe quatro para os parâmetros de O2 dissolvido e DBO , foi atualizado para classe 

três, até 2020 e mantidos até 2035 (conforme o plano de bacias PCJ 2010 À 2020); e os parâmetros 

para nitrogênio amoniacal (N-NH3), fósforo (P) e coliformes termotolerantes deverão atingir os de 

classe três dentro do período de 2020 até 2035 (conforme previsto no plano de bacias atualizado 2020 

até 2035. 

 Isto não significa que os demais parâmetros definidos na resolução Conama nº 357/2005, 

orgânicos e inorgânicos, serão ignorados; os lançamentos feitos nos trechos dos rios não poderão ter 

seus parâmetros superiores aos da classe definida, no mesmo trecho do rio. 

 Em 1985, com a criação do Cerju (Comitê de Estudos e Recuperação do rio Jundiaí), o estado, 

seis prefeituras e indústrias, assinaram um protocolo de intenções, com o comprometimento de 

celebração de um convênio para despoluir o rio Jundiaí. O Cerju foi oficializado em 12 de agosto de 

1985, no Palácio dos Bandeirantes (Cetesb, 1993).   

 A Cetesb elaborou um plano de ação, que descreveu a situação das fontes poluidoras 

industriais e domésticas, avaliou o estado de degradação das águas, propôs alternativas para o 

tratamento, com a estimativa dos custos e fontes de financiamento, e propostas de convênios e 

regulamentação do uso do solo (Cetesb, 1984). O objetivo era a despoluição do rio Jundiaí e, 

consequentemente, o afastamento de esgoto a céu aberto da malha urbana, por meio de implantação 

de sistemas que impedissem o despejo de esgoto “in natura” no corpo d’água superficial. Para o 

dimensionamento do projeto foi feita uma projeção da população até o ano de 2005, porque era 

esperado que o projeto atendesse a demanda até 2005, com níveis de atendimento de 90% em quase 

toda a bacia (Cetesb, 1984).  

 Foi feito o levantamento das indústrias que poderiam lançar seus efluentes diretamente na rede 

pública e a relação das indústrias que precisariam fazer um pré-tratamento dos efluentes antes de 

lançar na rede pública, para atender os requisitos do artigo 19A do regulamento da Lei nº 997/76, 

aprovado pelo decreto nº 8.468/76.  

  Em 1985, a Cetesb atualizou os dados do relatório do Cerju, e com base nos dados e 

experiência de campo, focou em 14 indústrias (Cetesb, 1985). 



   O estudo apresentou a concepção do sistema de tratamento de esgotos, com estimativa de 

cargas e vazões por sub-bacia, requisitos para as áreas das estações, diferenças nos esgotos de Jundiaí 

[70% industrial, com déficit de nutrientes nitrogênio (N) e fósforo (P)] e das demais cidades (90% 

doméstico), estimativa de custos e cronograma das obras, entre 1984 e 1989 (Cetesb, 1984). Nesse 

período, das quase 50 toneladas de DBO lançadas no rio Jundiaí, Jundiaí era responsável por 84,8% 

dessa carga de DBO.  

  A proposta era de divisão dos custos entre a indústria, as prefeituras e o estado, da seguinte 

forma: 32,5% do total do investimento para a indústria, na forma de recursos financeiros, 35,9% para 

as prefeituras, em recursos humanos e serviços e 31,6% para o estado, em recursos financeiros, 

assistência técnica e serviços (Cetesb, 1984). O projeto Cerju foi a primeira experiência no Brasil 

com a participação dos governos estadual e municipais, juntamente com o setor industrial, na solução 

de um problema de poluição, e a bacia do rio Jundiaí foi contemplada pela sua dimensão, importância 

e, principalmente, pela determinação dos representantes dos governos municipais e estadual da época.  

  Gradativamente, todas as indústrias, com exceção da Eucatex no município de Salto, foram 

interligando suas redes a rede pública, à medida que, também, as ETEs dos 6 Municípios que integram 

o Cerju foram sendo construídas e ampliadas. Soluções conjuntas, como em Campo Limpo Paulista 

e Várzea Paulista, onde uma ETE única operada pela Sabesp faz o tratamento dos esgotos coletados, 

inaugurada em 2013 (SP notícias 19/11/2013), com capacidade para tratar 560 L/s. Com isso, o índice 

de tratamento de esgotos em Várzea Paulista passou de 2% para 94,4% e de 1% para 77,5% em 

Campo Limpo Paulista, já em 2014. 

 Já em Jundiaí, as obras para a despoluição iniciaram-se em 1985 e o sistema foi constituído 

basicamente por coletores tronco, interceptores e emissários ao longo do rio Jundiaí e de seus 

principais afluentes, como córrego do Tanque Velho, Guapeva, Colônia, Vila Joana, Guanabara, 

Primavera e Walquírias, interligados à rede pública coletora do município, somando uma extensão 

aproximada de 52 km. A ETE foi inaugurada em 1988 e foi considerada a maior do interior do estado 

na época. Em 1996, a CSJ – Companhia Saneamento de Jundiaí, venceu a concorrência pública para 

realizar a ampliação da ETE Jundiaí onde, atualmente, 98% do município é atendido com coleta, 

afastamento, tratamento de esgoto e lançamento do corpo d’água. Os outros 2% estão concentrados 

na zona rural, que começou a ser atendida em 2012/2013, com a inauguração de duas estações de 

tratamento de esgoto (São José e Fernandes). A ETE Jundiaí recebe efluentes industriais pela rede 

coletora e por efluentes vindos de caminhão (EVC), Os EVCs “consistem em contribuições de 

limpeza de fossas e caixas de gorduras; efluentes de indústrias não interligadas à rede coletora de 

esgoto pública; chorume e lodo industrial” (CSJ Jundiaí, 2017). 



 Em Itupeva, duas ETEs são operadas pela Sabesp, em regime de concessão. São elas a Nica 

Preta e Rio das Pedras. A ETE Nica Preta começou a operar em novembro de 2012 com uma 

eficiência de projeto para remoção de DBO de 90%. Em 2017, a ETE tratava 87 L/s. Já a ETE Rio 

das Pedras tem uma eficiência de projeto para remoção de DBO de 80%. Em 2017 a ETE tratava 18 

L/s. (Cetesb 2017) 

 Em Indaiatuba o tratamento de esgotos é operado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

(Saae). Em 2016, os índices de coleta eram de 96 %, e tratamento de 79% com uma eficiência de 95% 

(Cetesb, 2017). A carga orgânica industrial estimada em 2016 era de 4.862 kg DBO/dia. A ETE Mário 

Araldo Candello entrou em operação em 2010 e utiliza o sistema de lodos ativados, tendo sua 

ampliação concluída em 2020, elevando o índice de coleta em 98% e tratando 100% dos esgotos 

coletados. A capacidade da ETE, em 2016, era de 569 L/s (Engecorps, 2013) e, atualmente, de cerca 

de 1.350 L/s (Saae 2020). Antes do funcionamento dessa ETE, Indaiatuba possuía duas estações, 

“uma inaugurada em 1995 e outra inaugurada em 1994, que juntas tratam 18% dos esgotos gerados 

no município” (Neves; Cardoso, 2006). 

 Finalmente, em Salto, o tratamento de esgotos é operado pela concessionária Sanesalto e o 

lançamento dos efluentes é feito no rio Tietê, não impactando o rio Jundiaí. A ETE trata uma carga 

orgânica potencial de 6.177 kg DBO/dia, e carga orgânica industrial de uma única empresa, a Eucatex, 

de 22.884 kg DBO/dia (Cobrape; CBH-PCJ, 2010; Cetesb, 2017). 

2. A REVITALIZAÇÃO DO RIO JUNDIAÍ E SUA ATUALIZAÇÃO DE 

ENQUADRAMENTO. 

 No plano de Bacias PCJ 2010-2020, no relatório final, consta a proposta de atualização do 

trecho enquadrado do rio Jundiaí de classe 4 para classe 3, sendo que a data proposta para a efetivação 

do enquadramento, para DBO e O2 dissolvido, era para até 2035 (Cobrape; CBH-PCJ, [2010 2020], 

p. 504). Essa meta foi proposta com o cenário de ETEs funcionando com tratamento secundário para 

os esgotos domésticos e tratamento terciário para os efluentes industriais (Cobrape; CBH-PCJ, 

[2010], p. 526).  Mas no ano de 2014 a estiagem prejudicou a oferta e a qualidade da água (CBH PCJ, 

2014).  A Prefeitura Municipal de Indaiatuba apresentou aos comitês de bacias PCJ um ofício 

solicitando a  atualização do enquadramento da classe 4 para a classe 3, do trecho entre a foz do 

ribeirão São José a foz do ribeirão Barnabé, citando, como referência, um ofício  da agência da Cetesb 

de Jundiaí, que concluía “...pela viabilidade técnica do uso da água do rio Jundiaí para abastecimento 

público...”, e a proposta ainda recebeu apoio da Sabesp (CBH PCJ, 2014). 

 Na 18ª reunião ordinária dos Comitês PCJ foi colocada em votação a proposta da Cetesb de 

atualização do enquadramento dos trechos do rio Jundiaí, da foz do córrego Pinheirinho, em Várzea 



Paulista, até a confluência com o ribeirão São José, em Itupeva a jusante da cidade e da foz do córrego 

Barnabé, em Indaiatuba, até foz do rio Jundiaí no rio Tietê, em Salto, que estavam como classe 4 para 

classe 3 e a proposta foi aprovada por unanimidade, conforme consta na deliberação  nº 261/2016 

CBH-PCJ. A proposta previa metas progressivas para os parâmetros DBO, O2 dissolvido e nitrogênio 

amoniacal (N-NH3), a serem atingidas até 2020, e para fósforo total (P) e coliformes termotolerantes, 

a serem atingidas até 2035 (CBH-PCJ, 2016). 

 A proposta foi embasada na informação técnica nº 113/2015/CJJ, da Cetesb, que além de 

apresentar um diagnóstico do sistema de tratamento de esgoto da bacia e um diagnóstico de qualidade 

de água do rio Jundiaí, solicitava a atualização do enquadramento de classe como “ferramenta para 

que seja alcançado o objetivo”, isto é, para controlar  os lançamentos de efluentes tratados para que 

não afetem os padrões de qualidade da classe almejada (Cetesb, 2015). 

 O CRH referendou a proposta pela resolução CRH nº 202/2017, com algumas recomendações, 

como efetivar o enquadramento dos parâmetros DBO e O2 dissolvido até 2020, “para o uso 

preponderante de abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional e avançado” 

(São Paulo, 2017), e alterou o prazo da meta para nitrogênio amoniacal (N-NH3) para até o ano de  

2035, bem como para fósforo total (P) e coliformes termotolerantes, cujo enquadramento deverá ser 

efetivado entre 2020 e 2035 (São Paulo, 2017), como já comentado anteriormente neste trabalho. O 

programa de efetivação do enquadramento traz as metas a serem cumpridas nos prazos determinados 

pelo plano de Bacias 2020 a 2035, aprovado em 31/08/2020. 

 O processo de despoluição do rio Jundiaí não está concluído; porém, após 36 anos, os índices 

de esgoto coletado estavam em 93,3%, de esgoto tratado em 76,8% com uma eficiência média de 

67% (CBH PCJ 2019). Essa redução foi possível pela coleta, afastamento e tratamento de esgotos 

domésticos e industriais, processo que teve início com o projeto Cerju e continua até hoje, com os 

Comitês de Bacias PCJ. Com as mudanças climáticas em curso, observamos que “...Em análise dos 

dados apresentados, verificou-se que houve melhora deste indicador de qualidade nos anos de 2016 

e 2017, em relação à média de 2011 a 2015, ao longo de todo o trecho enquadrado na classe 3. Em 

2018, contudo, verificou-se sensível piora que pode estar relacionada à diminuição significativa nas 

precipitações médias anuais e das vazões médias mensais no rio Jundiaí, bem como à ocorrência de 

vazamentos de esgoto sanitário nos sistemas de coleta e afastamento operados pelas concessionárias 

dos municípios de Várzea Paulista, Jundiaí e Itupeva.  Redução nas precipitações e eventos de 

vazamento de esgotos sanitários podem concorrer para a ocorrência de picos de DBO, resultando na 

elevação da média anual observada para o parâmetro.  Tais resultados dificultam a visualização das 

melhorias implementadas tanto nos sistemas de coleta e afastamento dos municípios, como as 

relativas à eliminação de lançamentos diretos de efluentes industriais no curso d’água” (CRH 2019) 



 Embora a maioria das ETEs não tenha seguido o projeto original, todas foram bem 

dimensionadas, inclusive levando em conta a carga orgânica industrial, e começaram a operar com a 

rede de coleta e emissários construídos. 

 O sistema de tratamento de esgoto de Jundiaí, com lagoas aeradas seguidas de lagoas de 

decantação, foi proposto pela Cetesb, ainda durante o projeto Cerju, com base nos testes com efluentes 

de indústrias da região que não estão mais operando na região ou alteraram suas atividades. A ETE 

tem capacidade para tratar a maior carga orgânica da bacia, tanto doméstica (com índices de coleta e 

tratamento de 100%), quanto industrial, com eficiência acima de 90%, lembrando que o  artigo nº 19 

do regulamento da lei n° 997/76, aprovado pelo decreto n° 8.468/76 (São Paulo, 1976) estabelece que 

o efluente industrial seja tratado tanto para lançamento direto no corpo d’água ou na rede pública, 

porém com padrões de qualidade diferentes. No caso do rio Jundiaí, esse foi um dos fatores que 

possibilitou a recuperação do rio, com a participação do setor industrial no processo. 

 Os resultados do monitoramento de qualidade do rio do parâmetro DBO mostram melhora 

com o passar dos anos, com maior evidência após a entrada em operação de todas as ETEs ao longo 

do percurso do rio e após o reestabelecimento dos níveis normais de vazão observados na série 

histórica, sem considerar a crise hídrica de 2014. 

 Enquanto os valores máximos de DBO entre 1978 e 2014 ficavam entre 62mg/L e 269 mg/L; 

entre 2015 e 2018, os resultados de DBO máximos ficaram entre 17mg/L e 35 mg/L, ainda fora dos 

parâmetros para classe 3, que é de até 10 mg/L (Conama 357/2005). Até 2017 não haviam pontos de 

monitoramento da Cetesb no rio Jundiaí próximos as ETEs, portanto, a avaliação de monitoramento 

apresentada aqui não avalia a eficiência das ETEs e os resultados podem sofrer influência de outros 

fatores, principalmente cargas difusas. Com as mudanças climáticas em curso, observou-se, também, 

uma diminuição drástica do regime pluviométrico do rio Jundiaí no ano de 2018 que teve sua vazão 

diminuída em função da falta de chuvas. (CRH 2019) 

2.1 A contribuição de Indaiatuba na revitalização do Rio Jundiaí e sua atualização de 

enquadramento para o trecho atual classificado como 3. 

 O município de Indaiatuba, através do Saae, vem dando uma contribuição significativa no 

processo de revitalização do rio Jundiaí, graças a sua característica no processo de captação de água 

bruta, adução, tratamento, reservação e distribuição da água potável para sua população. 

 O Saae, atualmente, dispõe de quatro ETAs em funcionamento que são responsáveis pelo 

tratamento da água captada em sete mananciais situados em diversos pontos do município. Desta 

forma, trata cerca de 710 L/s de água que são consumidas e, após o tratamento de seus efluentes, 

lançadas em um ponto do rio Jundiaí, a montante da captação do município de Salto. Das sete 



captações, apenas uma é feita atualmente no rio Jundiaí, pela ETA III, que pode captar até 300 L/s 

(outorga Daee 2177/2014). A ETA III somente é acionada em casos de estiagem extrema; em 

condições normais não é utilizada no processo de captação e tratamento, em função do custo elevado 

dos produtos químicos utilizados em tratamento avançado para águas de classe três. 

 A sua ETE recebe cerca de 550 L/s (Prodes 2020) de efluentes domésticos e industriais e 

devolve para o rio cerca de 522,5 L/s (Saae 2020). Desta forma, constatamos que o balanço hídrico é 

altamente favorável para o rio Jundiaí, em termos de vazão acrescentada pelo município.  

 Já em termos de parâmetros de qualidade do efluente tratado, a ETE recebe uma carga de 

DBO na sua entrada de 362,9 mg/L (Saae 2020), carga esta que é totalmente recebida através de um 

interceptor, não havendo nenhum tipo de lançamento direto no rio, seja de esgoto doméstico ou 

industrial. Operando com uma eficiência de até 99%, o remanescente devolvido para o rio atende as 

diretrizes da Cetesb para o trecho do rio que recebe o efluente da ETE. Também, em uma iniciativa 

inédita, o Saae lançou o projeto “indústria mais limpa” que incentiva, financeiramente, as indústrias 

que fazem o pré-tratamento de seus esgotos antes de lançar na rede do Saae, a melhorar seus processos 

de tratamento. Desta forma o Saae consegue reduzir a carga de efluente tratado, economizando em 

produtos químicos para tratamento e proporcionando uma maior longevidade para sua ETE em termos 

de novas ampliações. 

 A ETE Mário Araldo Candello, cujo primeiro projeto data de 1997 e foi feito pela empresa 

Infra, contemplava o processo de tratamento por lagoas de aeração seguido de lagoas de 

sedimentação, e, em 2003, foi feito um novo projeto pela empresa Serec que alterou o processo para 

lodos ativados por aeração difusa. De 2003, até hoje, a ETE foi sendo gradativamente ampliada para 

atender não somente o tratamento dos efluentes domésticos, mas também os efluentes industriais, 

tendo superado a sua capacidade de tratamento prevista para 2020 para um horizonte maior, de pelo 

menos quinze anos. 

Figura 1 – Estação de Tratamento Mário Araldo Candello – Saae 2019 



 Não somente o Saae de Indaiatuba construiu uma ETE que pode atender plenamente toda a 

demanda atual para tratamento dos efluentes domésticos e industriais gerados no município para um 

horizonte até o ano de 2035, como também construiu a sua Estação de Produção de Água de Reúso 

(Epar), já em operação e atendendo a toda legislação estadual paulista que regula a produção e 

distribuição da água de reúso pelo Saae de Indaiatuba. 

 

Figura 2 – Estação Produtora de Água de Reúso – Saae 2019 

 A Epar, já em operação, aproveita parte dos efluentes tratados na ETE, cerca de 10 L/s, para 

a produção de água de reúso direcionada para o consumo industrial, sem que isto afete o balanço 

hídrico do rio. Desta forma, ajuda a preservar os mananciais subterrâneos, muito utilizados pelas 

indústrias locais, em prol de uma água que atende plenamente a vários usos industriais e a um custo 

muito inferior ao da água bruta tratada pelas indústrias. 

3.CONCLUSÃO 

 O trabalho procurou mostrar como o modelo de gestão participativa e governança foi, e 

continua sendo, fundamental para o alcance do objetivo proposto, que é a revitalização do rio Jundiaí. 

Ao longo das últimas décadas, o trabalho conjunto e articulado do poder público, representado pelo 

estado e prefeituras, a sociedade civil organizada, as indústrias, o segmento rural, academias; todos 

estes atores representados nos Comitês de Bacias PCJ, continua trabalhando incansavelmente para  

melhorar o rio Jundiaí, que ainda não atingiu os parâmetros de qualidade pretendidos por todos os 

atores; muito trabalho ainda precisa ser feito, como bem demonstra o plano de Bacias recém 

atualizado para o horizonte de 2020 a 2035, mas o que já foi realizado está refletido na atualização 

do enquadramento conseguida em 2017, com as metas de qualidade para DBO e O2, atingidas antes 

do prazo previsto, em 2020. 
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