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O presente artigo analisa os investimentos realizados em ações de saneamento na Bacia Hidrográfica do Rio 

Paraíba do Sul, aprovados por seu Comitê de Integração - CEIVAP, no período de 2003 a 2017, observando que 

a complexidade das ações e projetos investidos tende a se relacionar ao posicionamento dos estados, abrangidos 

pela bacia, em relação às políticas públicas para a gestão dos recursos hídricos de sua dominialidade, bem como 

da baixa capacidade ou disposição dos usuários em pagar pelos mais diversos usos da água. O trabalho foi 

desenvolvido por meio de pesquisa documental de onde foram extraídos dados que propiciaram análises 

quantitativa e qualitativa acerca da composição e ações do CEIVAP, além de embasamento bibliográfico e legal 

sobre o tema. Os resultados demonstram a importância da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul para o 

abastecimento público e o desenvolvimento econômico dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais 

e apontam a necessidade de maior engajamento destes estados e respectivos municípios quanto à questão do 

saneamento e melhoria da qualidade da água dos corpos hídricos da bacia. 
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1. INTRODUÇÃO 

Poluição Hídrica é conceituada como alterações prejudiciais na qualidade da água que a torne inadequada para 

consumo. As diversas fontes de poluição antropogênica impactam negativamente a saúde humana e o ambiente 

em geral devido ao lançamento excessivo de nutrientes na água. Os lançamentos de esgotos domésticos e 

pecuniários nas águas ocasionam a proliferação de agentes infecciosos, que causam doenças hidrotransmissíveis, 

mortandade de peixes e de outros seres aquáticos, e o aumento no custo de despoluição da água para consumo 

humano (MILLER, 2011, p. 285).  

Alguns parâmetros se relacionam mais fortemente aos esgotos domésticos como o fósforo (além da mortandade 

de peixes, pode ocasionar infestação de cianobactérias induzindo a interrupção temporária do abastecimento 

público); a demanda bioquímica de oxigênio – DBO, que caracteriza o grau de poluição dos corpos hídricos, 

através da medição do consumo de oxigênio pela matéria orgânica presente nos corpos d’água (quanto mais 

matéria orgânica, menor é a disponibilidade de oxigênio dissolvido no ambiente aquático) e os coliformes fecais 

ou termotolerantes, que representa um conjunto de bactérias presentes no trato gastrointestinal de humanos e outros 

animais que, lançadas diretamente nos cursos d’água, tende a tornar-se contaminante aos consumidores das águas 

(VON SPERLING, 2005, p. 27-30). 

Diante da realidade do aumento dos poluentes na água e idealizando aprimorar a forma como é gerido este 

elemento, a Política Nacional de Recursos Hídricos foi instituída por meio da Lei Federal 9.433, de 1997, e 

objetiva, fundamentalmente, a melhoria na qualidade, quantidade e racionalização do uso da água. Para isso, foram 

criados organismos gestores, dentre eles o Comitês de Bacias que gerenciam a operacionalização dos instrumentos 

de gestão (Plano de Recursos Hídricos; Cobrança pelo Uso da Água; Outorga de Direito de Uso, Enquadramento 

de Rios segundo os Usos Preponderantes e Sistema de Informações) e dos recursos financeiros arrecadados em 

sua área de gestão, a bacia hidrográfica. Como forma de regular a composição dos Comitês de Bacia, objetivando 

o alcance de ampla participação dos diversos setores interessados, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, 

através da Resolução CNRH nº 5, de 2000, estabeleceu que nos comitês de bacias hidrográficas localizados em 

rios de domínio da União, o número de representantes do poder público (governo federal, estados e municípios) 

não deve estar acima de 40% do total, o número de representantes da sociedade civil (usuários de água e órgãos 

relacionados) não deve estar abaixo de 20% e os usuários de água têm o percentual fixo de 40% de representantes 

no colegiado. 

O CEIVAP é o Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul e é parte do Sistema Nacional 
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de Gerenciamento de Recursos Hídricos, vinculado ao CNRH. Como integrador de três estados que abrigam sete 

regiões hidrográficas na bacia do rio Paraíba do Sul (uma no estado de São Paulo, duas em Minas Gerais e quatro 

no estado do Rio de Janeiro), ao CEIVAP foi atribuída a função de articular a gestão de recursos hídricos em sua 

área de abrangência e o desafio de buscar a integração das Políticas Nacional e Estaduais de Recursos Hídricos, 

dos Planos de Recursos Hídricos Estaduais e da bacia e demais políticas relacionadas (CEIVAP, 2013, p. 123-

125). 

Os Comitês de Bacias Hidrográficas – CBH’s dos rios afluentes de dominialidade estadual, estabelecidos na 

área do CEIVAP são: CBH Paraíba do Sul/SP: trecho paulista da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (Alto 

Vale e Médio Vale Superior); CBH Médio Paraíba do Sul/RJ (cuja área abrange a bacia do Rio Preto e as bacias 

dos rios afluentes do curso médio superior do Rio Paraíba do Sul); CBH Piabanha/RJ (abrange as bacias 

hidrográficas do Rio Piabanha, a sub-bacia do Rio Preto e a sub-bacia do Rio Paquequer); CBH Rio Dois Rios/RJ 

(bacia hidrográfica afluente cujos rios principais são os Rios Negro, Grande e Dois Rios); CBH Baixo Paraíba do 

Sul e Itabapoana/RJ (formado pelas bacias dos Rios Muriaé, Pomba, Pirapitinga e pelo curso baixo do Rio Paraíba 

do Sul no estado do Rio de Janeiro); CBH Preto e Paraibuna/MG (área territorial compreendida pela bacia 

Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Preto e Paraibuna) e CBH Compé/MG (formado pelos afluentes 

mineiros dos Rios Pomba e Muriaé), conforme verificado na Figura 1. 

 

Figura 1 – Mapa dos Comitês Estaduais na área de abrangência do CEIVAP, na Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do 

Sul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: CEIVAP (2013) 

 

O Regimento Interno do CEIVAP o identifica como um comitê de bacia federal1 e prevê, em sua composição, 

a Plenária (constituída por cento e vinte membros, sendo sessenta titulares e sessenta suplentes), a Diretoria 

(composta por três assentos: presidente, vice-presidente e secretário) e sua Câmara Técnica Consultiva (composta 

por dezoito representantes distribuídos entre poder público, usuários de água e sociedade civil dos três estados 

abrangidos pela bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul), conforme verificado na Tabela 1: 

  

                                                           
1 A bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul abrange três Estados da federação (São Paulo, Minas Gerais e Rio de 

Janeiro) o que, segundo a Política Nacional de Recursos Hídricos, confere ao CEIVAP o título de Comitê de Bacia 

Federal. 
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União
Estado 

(Secretarias)
Municípios

Soc. Civil 

(ens/pesq)

Soc. Civil 

(ONGs)

Usuários 

(abast/esg)

Usuários 

(ind/miner)

Usuários 

(agropec)

Usuários 

(hidroelet)

Usuários 

(assoc usu)

3 3

3 4 2 2 2 2 1 2 1 19

3 4 2 2 2 3 1 1 1 19

3 3 2 3 2 4 1 1 19

3 9 11 6 7 6 9 3 4 2

60

SUPLENTES 60

120

6

6

6

18

PRESIDENTE 1

VICE-PRESIDENTE 1

SECRETÁRIO 1

3

6 6

MEMBROS

Minas Gerais 2 2 2

Rio de Janeiro                        2CÂMARA TÉCNICA 

CONSULTIVA                                                                     

(CTC)

Total de membros na CTC 

* Os  membros  da Câmara Técnica  Consultiva  e da  Diretoria  se repetem na Plenária .

2 2

Subtotal 6

Total

Poder Público

23

PLENÁRIA                                                        

(Total de Membros*)

Total (2)

Total de membros na Plenária (1+2)

TITULARES

Sociedade Civil Usuários 
COMPOSIÇÃO DO CEIVAP,                                                                                                       

SEGUNDO O REGIMENTO INTERNO (2013)

Minas Gerais

Rio de Janeiro                        

União

São Paulo 

Subtotal

Total (1)

DIRETORIA

Total de membros na Diretoria

2 2

São Paulo 2

13 24

Tabela 1 – Composição do CEIVAP 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Regimento Interno CEIVAP (2013) 

 

O funcionamento entre as três instâncias do CEIVAP é dinâmico. A Plenária, por meio da votação de seus 

membros (titulares e suplentes) é soberana para tomar decisões, quando couber; a Câmara Técnica Consultiva 

busca subsidiar as tomadas de decisões da Plenária através de discussões de temas relevantes no âmbito da gestão 

de recursos hídricos que envolvam aspectos políticos, técnicos, institucionais e legais da bacia e; a Diretoria, além 

de representar oficialmente o Comitê, modera as discussões e encaminhamentos na Plenária, conforme ilustrado 

no fluxograma da Figura 2. 

 
Figura 2 – Dinâmica de Funcionamento do CEIVAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Regimento Interno CEIVAP; Facioli (2015) 

 

Em âmbito federal a formulação e a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos competem à 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano – SRHU, ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos – 

CNRH e à Agência Nacional de Águas – ANA, instituições que integram a estrutura regimental do Ministério do 

Meio Ambiente – MMA, nas categorias de órgãos específicos singulares, de órgãos colegiados e entidades 

vinculadas, respectivamente. À SRHU cabe prover os serviços de Secretaria Executiva do CNRH, dentre outras 

competências. A formulação e a implementação de planos, programas e projetos de aproveitamento de recursos 
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hídricos em âmbito federal são de competência da Secretaria de Infraestrutura Hídrica do Ministério da Integração 

Nacional (CEIVAP, 2013, p. 113). 

Gerir a água significa, em primeira ordem, mantê-la ou torná-la apta ao consumo humano e dos demais seres 

vivos. Nesse sentido e, considerando que grande parte dos poluentes identificados na bacia do rio Paraíba do Sul 

decorre do lançamento de esgotos domésticos e industriais, gerir passa a significar despoluir, ou sanear. 

Sob essa perspectiva, o CEIVAP, através de sua Deliberação nº 237/2016 que aprovou o Plano de Aplicação 

Plurianual – PAP para o período de 2017 a 2020, destinou a quantia de R$ 40 milhões para investimento em ações 

de saneamento2, 29% do total arrecadado em 14 anos de gestão dos recursos financeiros da cobrança pelo uso da 

água (2003 a 2017). Ocorre que o valor total arrecadado por meio da cobrança pelo uso da água nesse período 

corresponde a 3,5% do montante necessário para a realização de todas as ações previstas no Plano de Recursos 

Hídricos da bacia, algo em torno de R$ 4,7 bilhões, de acordo com a Fundação COPPETEC (2007). 

O Plano de Investimentos está orçado em R$ 4.688.817.670. Estima-se que todos os 

investimentos previstos deverão ser feitos ao longo do horizonte de planejamento adotado no 

desenvolvimento do plano, que corresponde ao período 2007-2020, perfazendo um horizonte 

de 14 anos. Sugere-se fortemente que os programas relativos às ações de gestão sejam 

desenvolvidos no curto prazo, tendo em vista que são ações que, além de consolidarem o 

processo de gestão da bacia, são alavancadoras de novos investimentos (FUNDAÇÃO 

COPPETEC, 2007, p. VII-7). 

A discrepância observada entre os investimentos necessários à recuperação das águas de uma bacia 

hidrográfica e o valor aprovado para cobrança não consideram, muitas vezes, estudos de viabilidade ou avaliação 

de impacto dos usos sobre os rios. Assim, segundo a OCDE (2015, p. 72), um dos critérios para se implementar a 

cobrança pelo uso da água é que o valor seja baixo, de forma que não interfira negativamente na capacidade ou 

disposição de pagar dos usuários que realizam as captações, consumos e lançamentos de efluentes nos corpos 

hídricos. 

Essa situação impede que a cobrança pelo uso da água seja usada como instrumento da política, 

pois os valores são insuficientes para provocar uma mudança comportamental ou prover uma 

fonte significativa de financiamento para a política dos recursos hídricos. Além disso, no Brasil, 

as receitas oriundas da cobrança pelo uso da água são consideradas recursos públicos e têm que 

ser gastas em conformidade com procedimentos e leis bastante rigorosos, os quais as agências 

delegatárias3 em nível de bacia hidrográfica não dominam sistematicamente. Os recursos se 

acumulam sem uso visível, o que é desencorajador para os usuários cobrados e para os comitês 

em geral OCDE (2015, p 72-74). 

Apesar de o CEIVAP buscar investir recursos em ações de saneamento, sabe-se, segundo a Constituição 

Federal de 1988, artigo 23, inciso IX, que é competência da União, estados e municípios promoverem programas 

de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.  

Segundo a OCDE (2015, p 20-21), tendo-se em conta o curso de um rio, de montante a jusante, se cada 

município cumprisse a atribuição de tratar seus esgotos haveria uma forte tendência à despoluição das bacias, pois 

a poluição não seria cumulativa e sim pontual. Porém a pouca integração entre as políticas de recursos hídricos, 

de uso do solo, de saneamento, de meio ambiente e de desenvolvimento econômico impacta negativamente na 

implementação efetiva da Política Nacional de Recursos Hídricos, o que é agravado pela ausência ou pouca 

representatividade dos municípios nas estruturas participativas. Assim, as soluções para a poluição da água, 

                                                           
2 Segundo a Lei Federal 11.445/2007, artigo 3º, saneamento básico é um conjunto de serviços, infraestruturas e 

instalações operacionais de: abastecimento de água potável, eesgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes 

urbanas, através de gestão associada, da universalização e ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios 

ocupados ao saneamento básico, do controle social, da prestação regionalizada, de subsídios, especialmente para 

populações, localidades de baixa renda e localidade de pequeno porte. 

 
3 Segundo a Lei Federal 10.881/2004, artigo 1º, a Agência Nacional de Águas – ANA poderá firmar contratos de 

gestão, por prazo determinado, com entidades sem fins lucrativos que se enquadrem no disposto pelo artigo 47 da 

Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que receberem delegação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos – 

CNRH para exercer funções de competência das Agências de Água, previstas nos Art. 41 e 44 da mesma Lei, 

relativas a recursos hídricos de domínio da União. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9433.htm#art47
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9433.htm#art47
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9433.htm#art41
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9433.htm#art44
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principalmente nos grandes centros urbanos, exigem uma coordenação efetiva dos recursos hídricos, 

abastecimento de água e tratamento de esgoto, entre outros setores. Ainda segundo a OCDE (2015), além da 

incipiente coordenação entre as políticas que envolvem a água, outro fator grave é a dificuldade técnico-científica 

dos municípios em realizarem bons planejamentos de longo prazo e elaborarem projetos eficazes. A consciência 

política no Brasil, em geral, busca ações visíveis à população para somente quatro anos, em decorrência do período 

dos mandatos, mas a gestão dos recursos hídricos requer perenidade e não pontualidade, pois tanto a poluição 

quanto as ações para combatê-la devem contemplar um longo horizonte que propicie a medição da efetividade das 

mesmas e que permita à sociedade em geral visualizá-la. 
 

2. AÇÕES DE SANEAMENTO: HISTÓRICO DA BACIA E OS INVESTIMENTOS REALIZADO 

PELO CEIVAP 

O Comitê Executivo de Estudos Integrados da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - CEEIVAP4 (1979) 

foi a primeira iniciativa do governo federal em prol da gestão de recursos hídricos na bacia e teve como atribuição 

a elaboração de estudos que subsidiassem ações de preservação e recuperação da bacia. Segundo os estudos do 

CEEIVAP, em 1970 apenas 14% da população urbana da bacia, aproximadamente 2,2 milhões de pessoas, tinham 

seus esgotos tratados. Essa constatação foi a mola propulsora para a criação de diretrizes sobre ações de 

saneamento necessárias à bacia, como: investir regionalmente em tratamentos de esgotos, elaborar um programa 

de obras para tratamento dos despejos industriais e; identificar possibilidades de recursos financeiros, além dos 

municipais, para realização dos investimentos necessários. Foi identificado àquela época que, caso a incidência de 

poluição aumentasse, haveria proporcional necessidade de investimentos no tratamento da água, o que poderia 

impactar tanto na disponibilidade do recurso, quanto no aporte financeiro para tratamento da água. Apesar do 

tempo decorrido, as indicações são as mesmas, porém com os problemas causados pelos esgotos enormemente 

agravados. 

Segundo o Plano de Bacia em vigor (2007), em 2000, a população da bacia era estimada em 5,5 milhões de 

habitantes, sendo 1,8 milhões no estado de São Paulo, 2,4 milhões no Rio de Janeiro e 1,3 em Minas Gerais. Cerca 

de 16% da população fluminense residia na bacia do Paraíba, contra 5% dos paulistas e apenas 7% dos mineiros. 

Mais recentemente, segundo o Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia, em fase de atualização (CEIVAP, 

2013, p. 278), a poluição pelo lançamento de esgotos domésticos e industriais se agravou, apresentando apenas 

39% de tratamento de um total de 80% dos esgotos coletados, considerando para o ano de 2010, uma população 

urbana de aproximadamente 6 milhões de pessoas.  

O crescimento industrial nos três estados que compõem a bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul e em grande 

parte de seus 184 municípios (sendo 39 no Estado de São Paulo, 57 no Estado do Rio de Janeiro e 88 em Minas 

Gerais), aumenta a demanda de utilização da água principalmente para abastecimento público, diluição de 

efluentes domésticos e industriais e como insumo em processos produtivos. 

A disponibilização de água de qualidade para consumo humano está cada vez mais ameaçada, principalmente, 

nos grandes centros urbanos em decorrência das pressões demográficas e econômicas. Segundo a OCDE (2015, 

p. 34), “os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, o coração da economia industrial do Brasil, estão 

enfrentando escassez quantitativa e qualitativa de água, o que requer uma mudança da gestão de crises para a 

gestão de riscos. ” 

Analisando-se o período de quase quatro décadas entre o diagnóstico elaborado pelo CEEIVAP 

(1979) e os apontamentos feitos pelo Plano Integrado de Recursos Hídricos da bacia (2013), 

em fase de elaboração, ambos quanto à situação do esgotamento sanitário, é possível perceber 

que os estudos trazem, basicamente, as mesmas informações e que a elaboração de diagnósticos 

não implica, necessariamente, o desenvolvimento de ações por parte do poder público, 

reduzindo relatórios de planejamento a documentos para consultas sem nenhuma perspectiva 

de efetividade. Ao passo que o Produto Interno Bruto brasileiro teve um aumento de cem vezes 

ao longo do século XX e a população, de aproximadamente dez vezes no mesmo período 

(IBGE, 2003), o investimento em saneamento na bacia do rio Paraíba do Sul propiciou um 

aumento de 25% de tratamento de esgoto em quase 40 anos. Essa desproporcionalidade indica 

ausência de planejamento da utilização dos recursos naturais e de falta de priorização, por parte 

                                                           
4 O CEEIVAP foi a primeira iniciativa do governo federal em prol da gestão de recursos hídricos na bacia e teve 

como atribuição a elaboração de estudos que subsidiassem ações de preservação e recuperação da bacia 

(CEEIVAP, 1980). 
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do poder público, de ações estruturais que zelem pela saúde, qualidade de vida e bem-estar da 

população (FACIOLI, 2015, p. 59). 

Em relação ao esgotamento sanitário nas áreas de abrangência dos Comitês de Bacia Hidrográficas afluentes, 

destacam-se com maiores coberturas de coleta de esgoto as áreas do CBH Paraíba do Sul-SP (com 90%) e CBH 

Preto-Paraibuna (com 95%). Já a área do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana apresentou o menor índice (51%). Em 

relação ao tratamento, há uma drástica piora percentual: a área do CBH Paraíba do Sul-SP, que apresenta a maior 

cobertura, trata 68%, enquanto que os piores índices da bacia são observados no estado de Minas Gerais, onde os 

municípios da área do CBH Preto-Paraibuna tratam apenas 9% do esgoto coletado e os do CBH COMPÉ - Pomba 

e Muriaé, 7% (CEIVAP, 2013, p.278). 

Mais recentemente, com a elaboração do Plano de Aplicação Plurianual, as ações em saneamento tornaram-se 

uma prioridade para o CEIVAP que, de um total de R$ 140 milhões arrecadados no período de 2003 a 2017, 

destinou 57 % para a realização tanto de obras quanto de ações de planejamento na área prioritária. Através do 

acesso a documentos e informações do CEIVAP5 foi possível identificar que mais de R$ 72 milhões já foram 

investidos em aproximadamente 280 ações de saneamento na bacia do rio Paraíba do Sul em um período de 14 

anos de arrecadação de recursos financeiros advindos da cobrança pelo uso da água na bacia. 

A Tabela 2 apresenta 279 ações divididas em obras, projetos e planos na área de saneamento, demonstrando a 

distribuição dos recursos investidos em cada estado da bacia, sendo 27 municípios contemplados em São Paulo 

(70% dos situados no trecho paulista), 53 no Rio de Janeiro (93% dos abrangidos pela área fluminense) e 83 em 

Minas Gerais (94% das cidades mineiras da bacia), o que demonstra o igualitário comprometimento do CEIVAP 

com os três estados e respectivos municípios. 

A quantidade de ações concretas, como obras, representa 9% do total de ações realizadas ou em andamento, 

enquanto que as ações de planejamento, como estudos, planos e projetos representam 91% do total contemplado 

com recursos do CEIVAP. Há que se observar que o valor total proposto a ser investido e/ou já comprometido em 

ações de saneamento na bacia, segundo o Plano de Aplicação Plurianual 2017/2020, é de cerca de R$ 75 milhões 

tendo sido utilizado nas ações descritas na tabela a seguir o correspondente a 96%.  

Os maiores investimentos em ações estruturais podem ser observados nos estados de Minas Gerais (13 

obras/construções) e de São Paulo (9 obras/construções). Proporcionalmente, o estado de São Paulo, que mais 

investe em ações de saneamento, também é o que mais capta recursos para a construção de estações de tratamento 

de esgotos, visando reduzir o lançamento de esgoto in natura para os cursos d’água. O estado do Rio de Janeiro, 

no âmbito do CEIVAP, repete sua estatística de realização de pouco investimento em saneamento. 

O problema da qualidade da água no Rio de Janeiro está relacionado principalmente à falta de 

tratamento de esgoto. De acordo com o Ministério das Cidades, 30% da população da cidade 

do Rio de Janeiro não está conectada a um sistema formal de saneamento, e mesmo em áreas 

com ligações formais, na verdade, apenas metade do esgoto é tratado antes de ser despejado em 

cursos d’água e no oceano. Há graves problemas urbanos ligados ao alto número de áreas com 

ocupação irregular e inadequada do solo, e grande concentração de domicílios sem 

infraestrutura de saneamento OCDE (2015, p. 91-92). 

  

                                                           
5 Planilhas de controle de projetos do SIGA-CEIVAP, deliberações, relatórios, página eletrônica. 
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Tabela 2 – Recursos do CEIVAP Destinados às Ações de Saneamento (Período de 2003 a 2017)6 

 

A não efetivação de metas propostas pelo Plano de Recursos Hídricos para a bacia analisada prejudica a questão 

essencialmente democrática da multiplicidade de usos da água, considerando que a ausência ou insuficiência das 

ações recomendadas mantém a má qualidade das águas e a expansão da degradação pela erosão dos solos e pelo 

lançamento de esgotos sem tratamento, fatores esses que poderiam ser minimizados caso o poder público 

priorizasse a realização de ações e investimentos em saneamento. 

Grande parte das ações contempladas no âmbito do CEIVAP foram idealizadas ou desenvolvidas pela 

AGEVAP, o que demonstra a fragilidade dos municípios no quesito planejamento. A falta de investimentos por 

parte de órgãos competentes poderá comprometer em definitivo a utilização dos recursos hídricos da bacia. Apesar 

de todo o esforço na aplicação dos recursos, cabe observar que o montante investido está aquém dos R$ 4,7 bilhões 

estimados pelo Plano de Recursos Hídricos da Bacia.  

Frisa-se que os investimentos dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso da água em ações de 

saneamento não pretendem desobrigar ou desresponsabilizar os municípios e estados quanto ao tratamento de 

efluentes lançados nos corpos hídricos em suas áreas de abrangência. 

                                                           
6 Os dados da Tabela 2 datam de setembro de 2017, podendo haver alterações até o final do mesmo ano. 

SP RJ MG TOTAL

39 57 88 184

27 53 83 163

Quantidade 32 92 155 279

Valor (R$) 11.323.139,14 27.237.869,14 33.621.130,11 72.182.138,39

Quantidade 2 30 6 38

Valor (R$) 599.429,91 7.793.908,01 1.088.380,50 9.481.718,42

Quantidade 34 122 161 317

Valor (R$) 11.922.569,05 35.031.777,15 34.709.510,61 81.663.856,81

6 2 7 15

1 1

1 1

2 1 3

1 1

1 1

1 1

2 2

2 2 4

2 2

5 5

18 18

1 1

2 9 11

2 2

13 13

1 1

27 46 73

19 39 55 113

11 11

32 92 155 279

Total do Estado

Contemplados com 1 ou mais projetos/ações

MUNICÍPIOS 

DA BACIA

ESTADOS /PROJETOS E AÇÕES

RECURSOS DO CEIVAP DESTINADOS ÀS AÇÕES DE SANEAMENTO POR ESTADO                                                                

(Período de Arrecadação: 2003 - 2017)

Construção de ETE

Construção de ETE e Emissário

Construção Coletor tronco/ ou Interceptores

Construção de Rede Coletora e Elevatória

Concluídos, contratados e/ou em 

andamento 

Projetos e Ações Canceladas

PROJETOS E 

AÇÕES DE 

SANEAMENTO 

(RECURSOS DO 

CEIVAP)
Total de Projetos/Ações e de 

Recursos Destinados (2003-2017)

Adequação do Plano de Resíduos Sólidos à Legislação

Construção de Unidade Tratamento Resíduos Sólidos

Implantação de Aterro Sanitário

Usina de Triagem e Compostagem (Ampliação)

Projeto ETE

Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário

Estudo de Concepção, Projeto Básico e Projeto 

Executivo

Projeto ETE e Emissário

TOTAL

OBRAS, 

PROJETOS E 

PLANOS

Projeto Executivo de Esgotamento Sanitário

Projeto de Rede Coletora

Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário

Estudo de Concepção

Projeto Básico de Esgotamento Sanitário

Plano Geral de Drenagem

Plano Municipal de Saneamento

Plano Municipal de Resíduos Sólidos
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3. AS LIMITAÇÕES DO CEIVAP ÀS AÇÕES DE SANEAMENTO E AS POSSIBILIDADES DE 

MAXIMIZAÇÃO DE RESULTADOS POSITIVOS EM PROL DA BACIA 

O fato de haver duplo domínio na bacia do rio Paraíba do Sul, em virtude da abrangência de três estados, 

dificulta a coordenação de ações em diversos setores, com ênfase para a gestão das águas. 

A principal fonte de água do Rio, o Rio Paraíba do Sul, é compartilhada com Minas Gerais e 

São Paulo. Os critérios de distribuição de água variam entre os estados. O Estado de São Paulo 

pode autorizar o cruzamento de um afluente do Rio Paraíba do Sul, e isso pode gerar muita 

controvérsia. Essa é uma questão importante para o Rio de Janeiro, que está localizado a jusante. 

As abordagens inconsistentes para a configuração das vazões de referência e gerenciamento das 

outorgas podem gerar conflitos, como também pode a ausência de requisitos de vazão definidos 

para os rios federais. As decisões de alocação podem ser tomadas em nível de estado ou de 

bacia (e com base nas prioridades estaduais ou locais), sobre questões de importância nacional, 

e em conflito com as prioridades nacionais (OCDE, 2015, p. 178). 

Nesse contexto de desconexão entre os estados está o CEIVAP buscando a aprovação de programas de 

investimentos plurianuais com base nos escassos recursos gerados pela cobrança pelo uso da água. Mesmo os 

recursos da cobrança não são facilmente utilizados em decorrência da necessidade da realização de procedimentos 

análogos aos da administração pública, o que conferem morosidade aos processos relativos aos investimentos. E 

essa morosidade, apesar de inerente ao processo, tende a ser utilizada como pretexto, pelos usuários de água, para 

que o valor da cobrança não seja aumentado, o que restringe, ainda mais, as ações do CEIVAP. Outro fator 

complicador para a celeridade das ações são os planos de recursos hídricos que, apesar de robustos, não evoluíram 

da gestão de crises para a gestão de riscos pois não tem aplicadas suas indicações de prioridades de ações, as áreas 

de restrições de uso, o aumento do valor da cobrança pelo uso da água e/ou a sugestão para alavancagem de 

recursos de outras fontes, ou seja, as ações planejadas para um horizonte de longo prazo.  

Quanto à participação dos municípios em fóruns consultivos e deliberativos, a OCDE (2015, p. 178) pontua 

que é preciso haver maior envolvimento destes entes federados, pois, apesar de não haver água de dominialidade 

municipal, apenas federal e estadual, é nos municípios que se instalam as indústrias, os edifícios, a atividade 

pecuária, entre outras, e, idealmente, as questões relativas à poluição deveriam se resolver localmente, evitando 

alcançar grandes proporções que tenham soluções mais dificultosas. Porém, os departamentos municipais 

habitualmente passam por dificuldades de pessoal e tem alguma tendência a não se engajar corretamente na 

implementação e concretização de ações. A OCDE observa que “esses problemas ocorrem em todo o país e é 

provavelmente necessário encontrar, em cada estado, incentivos tangíveis para atrair os municípios para as 

estruturas colegiadas. ” 

4. METODOLOGIA 

Este trabalho consiste em uma pesquisa acerca de questões relacionadas às atribuições de um comitê de bacia 

quanto à gestão de recursos hídricos, mais especificamente no que tange às ações necessárias para sanear a bacia 

hidrográfica do rio Paraíba do Sul, estreitando o olhar sobre a área institucional e a área técnica, demonstrando a 

interdependência entre elas.  

Foram utilizadas, como técnicas de pesquisa, levantamento bibliográfico, documental e manipulação de dados 

para a geração de informações e análises. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não é fácil alcançar uma maior visibilidade política para as questões de recursos hídricos. Um 

papel proativo na tentativa de resolver ou superar todas as crises relacionadas à água é a ação 

mais imediata a ser tomada, especialmente tendo em conta as áreas problemáticas entre o Rio 

de Janeiro e São Paulo. A disseminação da educação ambiental também é importante e deve 

abordar não apenas o componente de mobilização social, mas também a necessidade de 

soluções técnicas bem concebidas, bem como a importância da qualificação e das tecnologias 

adequadas. Isso poderia ajudar a promover uma cultura de responsabilidade e exigência, 

juntamente com um senso de viabilidade técnica e econômica, em todo o sistema e em todos os 

níveis, em oposição a uma cultura da simplicidade demagógica e formulação de intenções, 

independentemente dos meios para alcançá-las (OCDE, 2015, p. 91-92). 

O aumento da poluição hídrica advinda do crescimento econômico e demográfico induziu a criação da Política 

Nacional de Recursos Hídricos com diversos novos organismos, dentre os quais, o comitê de bacia através do qual 
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são operacionalizados os instrumentos de gestão de sua área de abrangência. 

Na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, os membros integrantes do CEIVAP realizam um trabalho 

interligado em prol da gestão da água objetivando a realização de ações previstas no plano de recursos hídricos da 

bacia, por ser este o instrumento direcionador de investimentos que buscam promover ações de preservação e 

despoluição das águas. Ao longo deste trabalho pode ser constatado que há mais de 40 anos houve a primeira 

iniciativa de recuperação da bacia (CEEIVAP) e que os problemas relacionados ao lançamento de esgotos nos rios 

da bacia cresceram junto à população e ao desenvolvimento econômico.  

Os valores arrecadados por meio da cobrança pelo uso da água na bacia, apesar de ser considerado um avanço 

em termos institucionais e legais, não é indutor de uma mudança de comportamento por parte dos usuários de água 

em decorrência de seus baixos valores, o que compromete o seu papel de promover as ações necessárias para 

preservar e recuperar as águas da bacia, restringindo, também, as ações do CEIVAP em virtude de seu baixo 

orçamento. Apesar desta restrição e da dificuldade de aplicação dos recursos da cobrança, o CEIVAP contemplou 

163 municípios, dos 184 em sua área de abrangência, com ações que objetivam tornar as águas da bacia mais 

preservadas e despoluídas. As ações em prol do saneamento na bacia poderiam ser maximizadas se, junto ao 

CEIVAP, estados e municípios priorizassem seus investimentos em programas de despoluição, aumentando a 

convergência de intenções e esforços. 
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