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Ao sermos convidados para apresentar este belíssimo trabalho sobre a despoluição
dos esgotos sanitários da Bacia do Rio Doce, não poderíamos deixar de manifestar
nossa convicção de que a CIPE Rio Doce é uma experiência extremamente bem-
sucedida.

Desde sua concepção, a CIPE buscou gerar mecanismos de interlocução com a
sociedade, visando atingir os propósitos para os quais foi criada. Nesse sentido, os
primeiros trabalhos, sob a coordenação de parlamentares mineiros, foram
programados de forma que seus membros pudessem colher dados diretamente das
comunidades, das instituições parceiras e das lideranças políticas regionais.

As visitas técnicas, as palestras e os estudos voltaram-se priorifa ria mente para a
análise do conflito de interesses no uso múltiplo das águas e dos demais recursos
naturais da bacia. Essas informações constituíram subsídios valiosos para o esboço
das diretrizes de planeiamento que devem ser adotadas no gerenciamento dos recursos
da bacia hidrográfica.

Agora, sob a presidência do Parlamento capixaba, a CIPE, ao definir as ações mais
relevantes para a sua atuação e eleger a despoluição dos esgotos sanitários como
programa prioritário, assume uma postura ainda mais pró-ativa. Apresenta, ainda,
uma proposta concreta para o enfrentamento de um dos problemas mais graves da
Bacia Hidrográfica do Rio Doce.

Com o presente relatório, entendemos que a CIPE Rio Doce assume definitivamente
um dos principais papéis para os quais foi criada, qual seja, o de atuar no sentido
de mobilizar a sociedade e de contribuir para a formação de uma consciência
pública, com vistas ao desenvolvimento sustentável dessa bacia que Minas Gerais e
Espírito Santo compartilham.

Deputado Mauri Torres
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
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Após um ano de organização e planejamento e cinco meses de trabalho contínuo é com
grande honra que entregamos à Bacia do Rio Doce este documento que promete entrar para
a história da nossa região.

Além de estarmos felizes por vermos concluído este Plano tão esperado, nossa satisfação é
ainda maior por termos produzido um avanço destas proporções num mandato em que a
CIPE Rio Doce está sendo presidida por um Deputado Estadual do Espírito Santo.

Num trabalho como este, que contou com a colaboração de várias instituições, é natural que
cada participante ressalte um determinado aspecto do documento na hora de apresentá-lo à
comunidade. Pessoalmente, gostaria de destacar dois aspectos que me parecem
fundamentais para que pudéssemos chegar até a elaboração do Rio Doce Limpo - Plano de
Esgotos Sanitários para Despoluição da Bacia Hidrográfica do Rio Doce.

O primeiro ponto a ressaltar é o poder de uma decisão. Todos sabem que a questão da
falta de esgotamento sanitário não é um assunto novo na Bacia do Rio Doce. Desde há muito
tempo, ano após ano, o problema só vem se agravando e a sociedade tem acompanhado
apreensiva a inexistência, até então, de uma alternativa que possa livrar-nos de suas
conseqüências danosas para a saúde e para o meio ambiente. Por que então só agora se
constitui um Plano para solucionar este antigo problema?

A resposta é simples. Avaliamos que após ter sediado tantos seminários e encontros que
trataram da situação problemática do esgoto, a Bacia do Rio Doce iá se encontrava
suficientemente amadurecida para experimentar na prático as soluções teóricas acumuladas
durante estes anos de discussão. Esse pragmatismo, esse profundo desejo de realizar, foi
fundamental para que o Plano Rio Doce Limpo fosse elaborado.

O segundo aspecto, de certo modo, é uma conseqüência natural do que acabamos de
dizer. Como a nossa intenção desde o início, sempre foi conduzir a temática do esgotamento
sanitário da discussão teórica para a experiência prática, foi fundamental para a elaboração
do Plano convidar os parceiros adequados, as instituições que possuem um saber
acumulado ao longo dos anos em que o problema foi debatido em nível regional e nacional.

Creio que nos dois aspectos a CIPE Rio Doce foi tremendamente feliz. Tomou a decisão na
hora que era preciso tomar e convidou as instituições que deveria convidar. A Bacia do Rio
Doce como um todo entendeu o momento especial que está vivendo e abraçou a oportunidade
de implementar este Plano, que pode colocá-la numa situação de pioneirismo em todo o
país.

No que depender de nosso empenho este objetivo será alcançado..

Deputado Paulo Foletto

Presidente da CIPE Rio Doce



A escolha do tratamento dos esgotos urbanos da bacia hidrográfica do Rio Doce como
prioridade para a ação da CIPE, nesta nova fase de seus trabalhos, não poderia ser mais
acertada.

Sabemos que são imensos os problemas ambientais existentes nessa porção do território
brasileiro compartilhado por mineiros e capixabas. A atuação do homem nessa região
em quinhentos anos, que se tornou mais intensa a partir da segunda metade do século
passado, trouxe, indubitavelmente, benefícios para uma população de cerca de 3,5 milhões
de pessoas, porém, deixou um passivo caracterizado por uma intensa degradação do
ambiente natural.

A devastação das matas, com a conseqüente perda da diversidade de fauna e flora; a
erosão dos solos e o assoreamento dos cursos d'água, além da poluição dos mananciais
pela destinação inadequada de resíduos urbanos e industriais são exemplos dos impados
resultantes dessa ocupação.

A decisão da CIPE de priorizar o atendimento à demanda por saneamento é mais do que
acertada porque de todas essas mazelas, a falta de tratamento dos esgotos das cidades é
a que mais facilmente se relaciona com o baixo desenvolvimento humano e a má qualidade
de vida da população. Ou seja, é nos municípios pequenos, mais carentes de recursos
financeiros - maioria absoluta na bacia do Rio Doce, que as condições sanitárias são mais
precárias, conforme demonstram os resultados obtidos pelo Grupo de Trabalho que agora
temos a oportunidade de apresentar à comunidade.

Aliás, antes de mais nada, é preciso enaltecer a qualidade do trabalho desse grupo que,
de forma brilhante, a partir de um diagnóstico minucioso da situação dos sistemas de
esgotos nas cidades, propôs uma metodologia inovadora para hierarquização dos
investimentos na bacia hidrográfica como um todo. A excelente qualidade do trabalho foi
reconhecida pelo Comitê da Bacia, que aprovou a proposta por aclamação, no mês de
outubro passado, em Vitória, em reunião histórica realizada na sede do parlamento
capixaba.

Acreditamos, assim, que de posse do Rio Doce Limpo - Plano de Esgotos Sanitários
para a Despoluição da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, nós, parlamentares, nos
defrontamos com um novo desafio: buscar os meios para que todo esse esforço não
redunde no vazio. De nossa parte, iá que nos coube a honra de coordenar a porção
mineira da CIPE, podemos afirmar que nos empenharemos ao máximo, juntamente com
os colegas capixabas, para identificar e assegurar nos orçamentos dos órgãos públicos
federais, estaduais ou municipais, da iniciativa privada, ou mesmo de organismos
internacionais, os recursos necessários para que o plano não sela apenas peça decorativa
nos gabinetes, mas saia do papel e transforme, definitivamente, a realidade do nosso
querido vale do Rio Doce.

Deputado Márcio Passos
2° Secretário e Coordenador do CIPE Rio Doce - MG



Participei dos trabalhos da CIPE Rio Doce como membro efetivo da Comissão. E é
gratificante participar de uma experiência como essa, arrolada e inovadora, que
reúne em torno de um só objetivo, as Casas Legislativas de dois Estados, e está
rendendo os frutos esperados.

A conclusão deste Plano é um exemplo do quanto o esforço conjunto de parlamentares
comprometidos com os interesses e necessidades da população, e com a capacidade
de agir em união e reunir os recursos necessários, podem contribuir para a solução
dos problemas enfrentados no cotidiano daqueles que representam, e contribuir
decisivamente para a preservação do bem mais precioso da natureza, a água.

E não me refiro apenas aos deputados que, pessoalmente, participaram da Comissão,
mas a todos os parlamentares do Espírito Santo e Minas Gerais. O sucesso numa
empreitada como essa depende da colaboração e do comprometimento de todos.

O trabalho continua. Para que se atinjam as metas fixadas neste Plano de Esgotos
Sanitários para Despoluição da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, o que foi feito até
agora é apenas o começo. E o passo inicial sem o qual nenhuma caminhada é
possível, mas que precisa dos passos seguintes para que o lornada chegue ao seu
destino. A implementação deste Plano continuará a exigir de todos nós, capixabas e
mineiros, o mesmo empenho.

Continuarei, agora como presidente da Assembléia Legislativa do Espírito Santo,
contribuindo para que os trabalhos da CIPE sigam o seu leito e nos leve o um estuário
no qual as águas despoluídas do Rio Doce se misturam com a beleza e o
desenvolvimento que floresce em suas margens.

César Coinago
Presidente da Assembléia Legislativa do Espírito Santo



Até poucos anos atrás, a luta pelo meio ambiente era tímida e restrita às ONGS e
entidade ecológicas, que sempre demonstraram coragem, mas quase nunca tinham o
apoio necessário do ponto de vista político e econômico.

Porém mais recentemente, a questão ambiental, e em especial a preservação e
recuperação do Rio Doce, tem sido uma das principais bandeiras de luta, de muitas
lideranças políticas da região da Bacia do Rio Doce, através da participação e do
apoio às iniciativas governamentais e de entidades da sociedade civil organizada. Esse
envolvimento se tornou ainda maior a partir de 2001, quando iniciamos a jornada de
luta dentro do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, conseguindo institucionalizar
e oficializar as propostas de recuperação da Bacia.

Hoje temos a satisfação de participar de um momento único, em que a luta de todos,
que antes seguia caminhos distintos, começo a buscar os mesmos objetivos. Depois de
muita discussão, e elaboração de projetos, o que é indispensável para o sucesso de um
empreendimento grandioso como esse, vislumbramos uma ação prática, que vai mudar
radicalmente a noção das pessoas sobre qualidade de vida. O Plano de Despoluição
de Esgotos Sanitários da Bacia do Rio Doce, conhecido como Rio Doce Limpo, pretende
retirar até 2020 cerca de 90 % do esgoto que atualmente é despejado na bacia.

Sabemos que muitos outros projetos já foram elaborados, e não saíram do papel, mas
nesse caso a certeza de execução se baseia no respeito conquistado pelo Comitê da
Bacia Hidrográfico do Rio Doce, que atualmente é considerado um dos mais bem
estruturados do país

Vale a pena destacar que o Plano de Despoluição foi criado pela CIPE Rio Doce em
conjunto com os Governos Municipais, Estaduais e Federal, além das principais instituições
representativas da Bacia do Rio Doce, formando um grande pacto, técnico, político e
principalmente econômico, que vai investir aproximadamente R$ 600 milhões de reais,
para transformar um sonho em realidade.

Mas ainda é preciso avançar muito, definir e regulamentar os temas voltados à utilização
da água de forma ordenada, para garantir a preservação e a saciedade das gerações
futuros, para isso, precisamos fortalecer o trabalho da CIPE Rio Doce e dos Comitês de
Bacias Hidrográficas, e acima de tudo dar exemplo ao cidadão, para que de forma
individual, ele possa participar dessa luta diária que é a busca da percepção de que a
natureza é generosa, mas ao mesmo tempo é frágil e exigente, e cobra um preço caro
de quem teima em desrespeitá-la.

João Guerino Balestrassi
Presidente do CBH Rio Doce



É com imenso prazer que apresentamos a toda sociedade da Bacia do Rio Doce o
Relatório do Projeto Rio Doce Limpo - Plano de Esgotos Sanitários para Despoluição
da Bacia Hidrográfica do Rio Doce.

Mais do que o relato de uma atividade já desenvolvida, este documento é uma carta de
compromisso para importantes futuros, uma vez que, além de explicar os meios pelos
quais se chegou à constituição do Plano, apresenta as atitudes necessárias para se
atingir a meta de despoluição de 90% dos esgotos da Bacia até o ano de 2020.

Nossa satisfação, na verdade, é dupla, pois além de apresentarmos um plano que vai
mudar sensivelmente a qualidade de vida de milhões de cidadãos capixabas e mineiros
que habitam a bacia deste rio que irmana nossos Estados, também nos sentimos felizes
por demonstrara verdadeira utilidade pública do Poder Legislativo, quando bem orientado
para a prática da virtude e das ações cidadãs.

Foi a partir do trabalho da CIPE Rio Doce, esta Comissão formada pelos Legislativos de
Minas Gerais e Espírito Santo, que todo o trabalho de constituição do Rio Doce Limpo
se iniciou. Também é importante recordar que foi a histórica Assembléia Geral do
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, realizada em Vitória-ES, no dia 19 de
outubro de 2004, que aprovou os teses recomendadas pelo Grupo de Trabalho. Mesmo
tendo ocorrido pela primeira vez fora da área geográfica da Bacia, a reunião acusou
recorde de presença, enchendo de alegria a nossa Assembléia Legislativa, que sediou o
evento.

Trabalhos assim contribuem também para que, principalmente os capixabas, recuperem
a confiança nas suas instituições públicas. E esta tem sido nossa missão à frente deste
Poder, com ética, seriedade e transparência. A parceria com a Assembléia Legislativa
mineira neste trabalho tem sido gratificante e demonstrado que os Legislativos Estaduais
deveriam se unir mais para discutir e buscar soluções para os problemas comuns,
principalmente quando se trata de temas regionais. Espero que esta parceria continue,
pois mineiros e capixabas têm mais coisas em comum além da paixão pelo mar.

Deputado Claudio Vereza
10 Secretário e Coordenador Estadual da CIPE Rio Doce - ES
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INTRODUÇÃO
Desde os primórdios, o homem tem sido desafiado a encontrar soluções para o manejo
adequado dos resíduos gerados na sua luta diária pela sobrevivência. Antes de dimensões
tribais, hoje o problema sanitário atinge proporções globais, agravado enormemente pela intensa
urbanização ocorrida após a Revolução Industrial.

A localização das sociedades humanas nas imediações de cursos d'água sempre contribuiu
para que um simples problema sanitário se transformasse numa questão complexa, envolvendo
a despoluição de recursos hídricos e ações de saúde comunitária.

Assim como em boa parte do mundo, a grande maioria dos rios brasileiros recebe esgotos
domésticos que não passam por nenhuma espécie de tratamento.

Na Bacia do Rio Doce acontece o mesmo. Das 210 cidades da Bacia, cerca de 95% não
conseguem reduzir sua carga poluente antes de lançá-la nos ribeirões, córregos e rios. São
cerca de três milhões e quinhentos mil habitantes produzindo dejetos todos os dias. O esgoto
que o Rio Doce não consegue depurar sozinho acaba chegando ao oceano.

A urbanização da população da Bacia, especialmente da década de 70 em diante, agravou
tremendamente as condições em que se trava a batalha pelo esgotamento sanitário.

Hoje, as 11 maiores cidades concentram sozinhas
50% da população da Bacia. A outra metade da
população urbana encontra-se distribuída em 199
pequenos municípios. Mesmo nestas cidades
menores o grau de urbanização foi bastante
acentuado nos últimos anos, com a área rural
perdendo população seguidamente para a zona
urbana.

As Prefeituras Municipais demonstraram não estar
preparadas para atender, repentinamente, às
demandas por moradia de qualidade para tanta gente
que migrou para as cidades.

Comparado com outros serviços como habitação,
água, luz, telefonia e transporte, o esgotamento
sanitário é o de mais precário atendimento. Só uma
pequena parte da população da Bacia é atendida
por coleta de esgotos e o tratamento só acontece
para uma parte menor ainda.

O resultado é conhecido de todos: a poluição das águas, que mata os peixes, compromete a
pesca, espalha doenças e aumenta a mortalidade. Era preciso fazer algo.

O presente documento traz o relato da atitude soberana adotada pela Bacia do Rio Doce,
após decidir enfrentar um de seus mais graves problemas recorrendo ao maior pacto técnico e
político já realizado na história desta região.



CIPE RIO DOCE - PROGRAMAS

A CIPE Rio Doce é uma Comissão formada pelas Assembléias Legislativas de Minas Gerais e
Espírito Santo, os dois Estados por onde passa o Rio Doce.

Numa primeira oportunidade, a CIPE funcionou de agosto de 1999 a março de 2002, sempre
presidida por Deputados Estaduais de Minas Gerais. Com  a reativação da Comissão, no ano de
2003, a Direção da CIPE Rio Doce coube aos Deputados Estaduais do Espírito Santo.

Ao assumir esta importante atribuição de reativar a Comissão, a maior preocupação de seus
dirigentes foi a de caracterizá-la por ações de caráter emblemático para a Bacia do Rio Doce,
zelando para que não se perdesse o foco dos principais problemas

Em função desta orientação, a CIPE definiu cinco áreas
programáticas dividas em três blocos de atividades:

1 0 Bloco - Foco nos principais problemas da Bacia
Neste bloco inserimos dois programas que respondem pelos
problemas de maior magnitude enfrentados na região.	'•
Programa 1 - Tratamento do lixo e do esgoto doméstico e
industrial.	 -
Programa 2— Recuperação de microbacias (para combater erosão, assoreamento e enchentes).

20 Bloco - Estímulo ao surgimento de novos atores sociais
Sabendo que precisaremos de apoio na comunidade para enfrentar os gravíssimos problemas
encontrados na Bacia, a CIPE criou dois programas voltados para potencializar as forças sociais
existentes.
Programa 3 -Apoio à criação e operação de Comitês de Bacias Hidrográficas.
Programa 4— Educação Ambiental e práticas de desenvolvimento sustentável.

31 Bloco - Apoio a projetos.
Outras instituições espalhadas pela Bacia desenvolvem projetos importantes que podem e devem
ser fomentados pela atuação da CIPE Rio Doce. É como se mantivéssemos uma antena parabólica
permanentemente ligada dentro da Bacia, captando sinais de atividade ambiental inteligente que
deva ser apoiada.

Programa 5 - Atendimento a demandas da
população e da sociedade civil organizada.

Neste primeiro ano de atividades após sua
reativação, a CIPE Rio Doce adotou como prioridade
atacar a despoluição dos esgotos sanitários da
Bacia, como o carro-chefe do seu trabalho.



GRUPO DE TRABALHO
Quando se observa todo o quadro histórico e conceitual da problemática envolvida com a
chamada "questão do esgoto" é que se começa a dar o devido relevo para a idéia capitaneada
pela CIPE Rio Doce e que, agora, começa a	 -
apresentar seus primeiros resultados.

Sem saber que estava iniciando um trabalho pioneiro
no país, a CIPE Rio Doce montou um Grupo de
Trabalho com a participação técnica e política das
mais importantes instituições com atuação regional e
nacional na área de saneamento ambiental como a
ANA, COPASA, CESAN, FUNASA, lEMA, IGAM,
FEAM, ASSEMAE, FONASC e CREA, além das
Assembléias Legislativas do Espírito Santo e Minas
Gerais.

Durante cinco meses de trabalho contínuo, os vários técnicos representantes destas
instituições aprofundaram seu contato físico e intelectual com a realidade sanitária da Bacia
do Rio Doce, o que permitiu a constituição do Plano de Esgotos Sanitários para a Despoluição
da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, o Rio Doce Limpo.

O Plano fixa a meta de reduzir em 90% a carga de esgotos na Bacia do Rio Doce até o ano
de 2020, e apresenta os meios necessários para que este objetivo seja alcançado

Além de representar um grande avanço do ponto de vista técnico, é importante recordar que
o Rio Doce Limpo é fruto do maior pacto já realizado pelas instituições representativas da
Bacia do Rio Doce. Não só o Grupo de Trabalho, que elaborou o Plano, obedeceu a um
formato interinstitucional, como também todas as mais importantes decisões relativas à
montagem e deliberação do documento final foram objeto de discussão nas instâncias mais
credenciadas da Bacia. Neste sentido, é importante ressaltar que o Rio Doce Limpo vem à
luz após ter obtido aprovação unânime do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce e ter
sido discutido amplamente com os Comitês de rios afluentes.

Em todos os mais importantes passos da elaboração do Plano e de sua consolidação política.
a CIPE obteve o apoio da Frente Parlamentar em Defesa do Rio Doce, que reúne as bancadas
federais de Deputados e Senadores do Espírito Santo e Minas Gerais. Especialmente na
fase de implementação do Rio Doce Limpo, a contribuição da Frente será fundamental,
uma vez que boa parte dos projetos e obras de esgotamento sanitário deverá ser realizada
com verbas oriundas de emendas parlamentares ao Orçamento Geral da União.

Ao apresentar o relatório preliminar do Plano em Brasília, numa série de audiências com
ministérios afins, a CIPE foi surpreendida com a notícia de que, pela primeira vez chega ao
conhecimento do Governo Federal uma iniciativa como esta, de uma bacia hidrográfica inteira
que pactua a combinação de esforços para a solução global do problema de esgotamento
sanitário.

Embora feliz pela Bacia do Rio Doce ter sido citada como uma referência nacional na
planificação de esforços para debelar esse problema tão grave, de certo modo a CIPE se
entristece ao perceber que iniciativas tão fundamentais e básicas como a que está sendo
desenvolvida ainda são consideradas inéditas.

A esperança é de que a experiência por aqui iniciada, não apenas a da constituição do
Plano, mas também a de sua execução nos próximos 16 anos, possa inspirar positivamente
outras bacias hidrográficas pelo Brasil afora.



TRAJETÓRIA DA CONSTRUÇÃO DO PLANO
Podem ser listadas do seguinte modo as atividades envolvidas desde o início na formulação,
organização e implementação do Rio Doce Limpo - Plano de Esgotos Sanitários para
Despoluição da Bacia Hidrográfica do Rio Doce.

04 de setembro de 2003 - Vitória - ES
Sessão de reativação da CIPE na Assembléia Legislativa do Espírito Santo

Outubro de 2003— Bacia do Rio Santa Maria do Doce - ES
Expedição Ambiental do Rio Santa Maria, afluente do Doce que nasce em Santa
Teresa, passa por São Roque do Canaã e deságua em Colatina.

Durante a Expedição foi observado o trabalho de canalização de esgotos
sanitários desenvolvido pela Prefeitura de Colatina e foi sugerido que fosse dada
visibilidade para a interessante experiência do município, atraindo para lá uma
sessão da CIPE que tratasse exclusivamente do tema da despoluição de esgotos
sanitários.

17 de dezembro de 2003 - Colatina - ES
Sessão Plenária da CIPE Rio Doce, focada especialmente na Despoluição de Esgotos
Sanitários da Bacia do Rio Doce.

A Sessão Plenária teve como objetivo aproveitar os esforços realizados pela
Prefeitura de Colatina no tratamento de esgotos sanitários, para dar maior
visibilidade às dificuldades semelhantes enfrentadas pelas demais Prefeituras
dos 230 municípios da Bacia do Rio Doce. Em face disto, na preparação para
esta Sessão foi apresentado um quadro dos 13 municípios mais populosos da
Bacia, sugerindo uma concentração de esforços da CIPE Rio Doce e demais
entidades da região visando reduzir drasticamente as cargas de despejos de
esgotos sanitários.

44%
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A Agência Nacional de Águas, representada pelo superintendente de Apoio à Comitês, Rodrigo
Flecha, apresentou a proposta da constituição de um Grupo de Trabalho que estudasse a
realidade sanitária dos municípios da Bacia e apresentasse um Plano de Despoluição de
Esgotos de toda a região.

12 de março de 2004— Belo Horizonte - MG
Logo após o fim do recesso parlamentar, a CIPE Rio Doce realizou em Belo Horizonte uma
Audiência Pública sobre o Grupo de Trabalho de Despoluição de Esgotos, em que estiveram
presentes representantes de inúmeras instituições governamentais de nível federal e estadual
e várias organizações da sociedade civil, além de empresas atuantes na Bacia Hidrográfica
do Rio Doce.

Devido ao grande interesse manifestado por estas instituições em também
participar do Grupo de Trabalho, uma nova rodada de ofícios e convites
foi enviada visando a constituição mais abrangente do Grupo.

Também estiveram presentes na Audiência Pública, em Belo Horizonte,
representantes do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, que L

demonstraram interesse em incluir o assunto na pauta da próxima
Assembléia Geral do CBH para que o Comitê deliberasse sobre o assunto.



15 e 16 de abril de 2004— Colatina - ES
Assembléia Geral do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce e Curso realizado pelo CBH
voltado para lideranças municipais da Bacia.

A constituição do Grupo de Trabalho foi tema de discussão da Assembléia e do Curso, havendo
deliberação oficial da Assembléia favorável à constituição do Grupo tendo sido listadas as
seguintes instituições:
CIPE Rio Doce, ANA, COPASA, CESAN, ASSEMAE (MG e ES), FUNSA (MG e ES), FEAM,
IGAM, lEMA, FONASC E CREA (MG e ES).

O Comitê aprovou ainda a idéia de estabelecer um prazo aproximado de três a quatro meses
de funcionamento, para que o Grupo de Trabalho apresentasse o resultado de suas atividades.

24 de maio de 2004 - Vitória - ES
Reunião da CIPE Rio Doce ES/MG na Assembléia Legislativa do Espírito Santo para
Coordenação do Grupo de Trabalho.

Depois de avaliar que o Grupo de Trabalho já contava com uma composição bastante numerosa
a CIPE Rio Doce considerou indispensável realizar uma última reunião da Coordenação do
Grupo com o objetivo de preparar toda a infra-estrutura física e operacional necessária para a
realização da reunião geral, que incluiu: data, local, expedição de convites, equipamentos, pauta
e preparação da vídeo-conferência envolvendo as Assembléias Legislativas dos dois Estados.

17 e 18 de junho de 2004—Vitória - ES
i a Reunião do Grupo de Trabalho, na Assembléia Legislativa do Espírito Santo. Vídeo-
conferência envolvendo as Assembléias Legislativas do Espírito Santo e Minas Gerais.
No momento da reunião do Grupo de Trabalho técnico algumas idéias básicas foram adotadas
para a elaboração do Plano:

Definiu-se a meta de atendimento como sendo de tratamento
de 90% da carga poluente da Bacia até o ano de 2020.

1
Estabeleceu-se que o Plano se estenderá apenas aos sistemas

de esgotamento sanitário das sedes municipais inseridas
na área da Bacia do Rio Doce, resultando daí que serão &É=
atendidos 210 municípios.

Devido ao elevado número de cidades a serem estudadas,
concluiu-se que deveria haver uma classificação das mesmas.
Para tanto, fez-se uma classificação das sedes municipais
em função do porte populacional com base no Censo
Demográfico 2000 - IBGE, no qual foram definidos dois blocos
de municípios:

Bloco A - dos municípios com população urbana de até 10.000 habitantes
(167 municípios da Bacia do Rio Doce encontram-se nesta condição)
Bloco B - dos municípios com população urbana superior a 10.000 (43
municípios estão enquadrados nesta situação).



01 e 02 de julho de 2004 - Belo Horizonte - MG
2 Reunião do Grupo de Trabalho dedicada à elaboração do modelo de diagnóstico que seria
aplicado nos dois blocos de municípios, como parte do nosso trabalho de diagnóstico da
realidade sanitária da Bacia do Rio Doce.

Para os 167 municípios integrantes do Bloco A (com população urbana de até 10.000 habitantes
preparou-se um questionário simplificado para ser preenchido pelo próprio município, que foi
enviado pelo correio. Todos os municípios receberam a correspondência. Quarenta deles
retornaram o documento preenchido para a CIPE Rio Doce até a data de elaboração deste
relatório.

Para os 43 municípios integrantes do Bloco B (com população urbana de mais de 10.000
habitantes) os questionários elaborados foram bem mais complexos e foram aplicados
pessoalmente por técnicos das instituições componentes do Grupo de Trabalho segundo divisão

apresentada no Quadro 1 (p. 24)

20 e 21 de julho de 2004 - Ipatinga e Santana do Paraíso - MG.
Nesta 3a Reunião do Grupo de Trabalho a intenção foi visitar o sistema de
tratamento de esgotos sanitários do município de ipatinga, a maior cidade
da Bacia do Rio Doce a possuir tratamento integral de esgotos.

Além disso, aproveitou-se a reunião do Grupo para verificar os últimos
detalhes do Diagnóstico antes de testar sua aplicação na cidade de Santana
do Paraíso. O questionário foi aplicado com sucesso dando, portanto, sinal
verde para que a equipe fosse a campo durante o final do mês de julho e
todo o mês de agosto visando cobrir as cidades restantes.

31 de agosto de 2004 - Governador Valadares - MG
Seminário de Saneamento Ambiental da Assembléia Legislativa
de Minas Gerais.
Governador Valadares foi escolhida como uma das quatro
cidades do Estado para sediar uma das Conferências
Regionais do Seminário. O Rio Doce Limpo, então em
desenvolvimento, foi apresentado no evento.

01 e 02 de setembro de 2004 - Governador Valadares - MG
4a Reunião do Grupo de Trabalho, realizada para atender a três objetivos básicos:

1. Apresentação de toda a modelagem do Plano para os comitês
de afluentes do Rio Doce, que estiveram presentes e apoiaram
a iniciativa, descrita por eles como sendo histórica para a Bacia.

2. Informara quantidade e a qualidade dos dados coletados coma
elaboração dos diagnósticos nos municípios dos blocos Ae B.

3. Preparação da Oficina para Elaboração dos Critérios de
Hierarquização dos Municípios, próximo compromisso do Grupo
de Trabalho.



13 a 16 de setembro de 2004— Belo Horizonte - MG
Reunião central de conclusão do Seminário de Saneamento
Ambiental da Assembléia Legislativa de Minas Gerais. Também
nesta fase do Seminário, a idéia desenvolvida na Bacia do Rio
Doce foi apresentada e o Grupo de Trabalho pôde se beneficiar
com a discussão acumulada pela plenária sobre esgotamento
sanitário.

22 e 23 de setembro de 2004 - Vitória - ES
5a Reunião do Grupo de Trabalho. Desta vez uma reunião ampliada que sediou a Oficina para
Elaboração dos Critérios de Hierarquização dos Municípios, onde foram convidados
representantes do CBH Rio Doce e Comitês de rios afluentes.

Confirmando nossa expectativa inicial de que esta fase do trabalho é a que apresentaria o maior
grau de dificuldade intelectual, o Grupo de Trabalho encontrou enormes dificuldades para concluir
sobre qual a melhor proposta de critérios de hierarquização a ser apresentada ao CBH Rio Doce
para que pudesse deliberar sobre o assunto em sua próxima Assembléia Geral.

Também a discussão sobre as estratégias de implementação do Plano foi objeto de debate do
Grupo de Trabalho durante a realização da Oficina.

19 de outubro de 2004 - Vitória - ES
Sessão Plenária da CIPE Rio Doce e Assembléia Geral do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
Doce. Os dois eventos foram intencionalmente articulados para terem data, local e pauta
semelhantes. Além de inúmeras autoridades políticas dos Estados do Espírito Santo e Minas
Gerais, estiveram presentes os representantes dos comitês de rios afluentes do Doce e a Frente
Parlamentar em Defesa do Rio Doce, que reúne Deputados Federais e Senadores dos dois
Estados.

Com um quorum bastante qualificado o CBH Rio Doce aprovou por
unanimidade a proposta, enviada pelo Grupo de Trabalho, de
estabelecimento de critérios de hierarquização dos municípios a serem
atendidos por recursos para realização de projetos e obras de
esgotamento sanitário.

A CIPE Rio Doce, em reunião conjunta com a Frente Parlamentar, definiu a data de apresentação
em Brasília, do Plano Rio Doce Limpo. No dia 17 de novembro, reunião da Frente Parlamentar
no Congresso Nacional e no dia 18 de novembro, rodada de audiências com os Ministros das
Cidades, Saúde, Meio Ambiente e Integração Nacional.

20 e 21 de outubro de 2004 - Vitória - ES
6a Reunião do Grupo de Trabalho, destinada a concluir a totalização de
dados após a deliberação oficial do CBH Rio Doce aprovando os critérios
recomendados pelo Grupo e combinar os últimos detalhes de preparação
do Relatório a ser apresentado em Brasília, aos parlamentares e
dirigentes dos ministérios.



CARACTERIZAÇÃO DA BACIA DO RIO DOCE
O Rio Doce nasce na serra da Mantiqueira, no
Município de Ressaquinha, Estado de Minas Gerais,
e suas águas percorrem 897 km até atingirem o
Oceano Atlântico, no Distrito de Regência, Município
de Linhares, Estado do Espírito Santo. A Bacia
Hidrográfica do Rio Doce apresenta significativa
extensão territorial, cerca de 83.400 km2, dos quais
86% pertencem ao Estado de Minas Gerais e 14%
ao Espírito Santo. Abrange, total ou parcialmente,
áreas de 230 municípios, sendo 202 municípios em
Minas Gerais e 28 no Espirito Santo.
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Seu sistema de drenagem desempenha um papel fundamental na economia do leste mineiro
e do noroeste capixaba, uma vez que fornece a água necessária aos usos domésticos,
agropecuários, industriais e para geração de energia elétrica, dentre outros. Como
conseqüência, o Rio Doce também funciona como corpo receptor dos efluentes produzidos
por essas atividades econômicas.

A atividade econômica na Bacia é bastante diversificada. A agricultura e pecuária ocupam
centenas de milhares de famílias em lavouras tradicionais, cultura de café, cana-de-açúcar,
criação de gado leiteiro e de corte e na suinocultura. Grandes empreendimentos mineradores
estão presentes, principalmente os que atuam na área do minério de ferro. Outras atividades
relevantes são a siderurgia de grande porte, a produção de petróleo e gás, os
empreendimentos de reflorestamento, principalmente eucalipto, a indústria de celulose,

laticínios, a geração de energia elétrica e o setor
terciário.

A economia da Bacia do Rio Doce se destaca
por abrigar o maior complexo siderúrgico da
América Latina e também a maior mineradora a
céu aberto do mundo. Tais empreendimentos
apresentam níveis de qualidade e produtividade
que estão entre os maiores do planeta e
desempenham papel significativo nas
exportações brasileiras de aços e minério de
ferro. Além disso, a Bacia contribui na geração
de divisas pelas exportações de celulose, café
e polpa de frutas.
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A ocupação da bacia se deu de forma bastante lenta. A descoberta de ouro em várias regiões
da Bacia em fins do século XVII fez com que a Coroa Portuguesa procurasse retardar ainda
mais o povoamento da região, que já seria bastante dificultado pela existência da floresta
densa - o Complexo da Mata Atlântica, a presença de índios e a ocorrência de doenças
(malária). Essas foram as barreiras naturais nesse território que, na verdade, constituiu uma
das últimas regiões a serem ocupadas no Estado de Minas Gerais. Em seguida ao período



Na zona ruraL encontram-se
vastas áreas em estado
avançado de desertificação.
lagoas eutrofizadas.
nascentes desprotegidas e
processos erosivos. Mais de
90% da cobertura vegetal foi
retirada, o que levou a uma
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da lavra do ouro houve a exploração do minério de ferro ao longo da Serra do Espinhaço. A
extração vegetal e as atividades agropecuárias também desempenharam papel relevante. Uma
análise dos processos de ocupação e crescimento econômico da Bacia do Rio Doce,
principalmente nos últimos 60 anos, mostra que aconteceram de uma forma desordenada,
sem levar em consideração os possíveis reflexos futuros.

O maior desenvolvimento das atividades econômicas aconteceu somente em algumas áreas,
como o Vale do Aço e na região de influência dos municípios de Governador Valadares,
Caratinga, Colatina e Linhares. Os indicadores sociais e econômicos de uma parte significativa
dos municípios da Bacia mostram um quadro alarmante:

o O desmatamento desenfreado
praticamente extinguiu a biodiversidade
e a base florestal nativa da região, o que
desprotegeu o solo, causando a erosão
e o conseqüente assoreamento dos
cursos d'água.W*4: A escassez de água na época da seca
castiga tanto a região, que todos os

- -	 municípios capixabas situados ao norte
do Rio Doce estão inscritos na

*A qualidade da água também encontra-
se bastante comprometida, já que mais
de 90% dos esgotos dos 3 milhões e
meio de habitantes vão parar nos rios
sem qualquer tratamento.

.Dos 10 municípios mais pobres de Minas Gerais, 5 estão localizados na Bacia do Rio Doce.

Com base em dados demográficos, constata-se que o Vale do Aço tem o maior adensamento
populacional da Bacia e que o fluxo migratório direciona-se, sobretudo, para as maiores
cidades, como Ipatinga e Governador Valadares, e para as regiões metropolitanas das duas
capitais, Belo Horizonte e
Vitória. Em decorrência, há
tendência de diminuição
populacional nos municípios
de até 20.000 habitantes, que ______	 '.,..	. .• .
representam cerca de 93 0/,j . .

dos muncipios da	......- .	.
Rio Doce.



redução drástica da biodiversidade regional, outrora uma das mais ricas do planeta.

Outros efeitos danosos da ocupação humana e das atividades econômicas são a poluição
hídrica provocada pela descarga de
rejeitos industriais e domésticos e o uso	»
descontrolado de agrotóxicos; os
desequilíbrios causados pela construção
de barragens de médio e grande porte;	____	 1
as inundações periódicas, especialmente
nos rios Piranga, Piracicaba, Caratinga e
Doce; e a escassez de água em alguns
municípios, especialmente no Médio Rio
Doce.

A situação da Bacia Hidrográfica do Rio
Doce e portanto, preocupante Apesar da
pujança econômica soa região do Vale	 -
do Aço responde por 20% do PIB mineiro
- é visível o quadro de degradação ambiental e de baixo desenvolvimento social (por exemplo,
o IDH médio da Bacia é de 0,695, menor que o IDH do país, que é de 0,766 em 2000). Nesse
sentido, são urgentes os esforços políticos e técnicos para sua recuperação.



RIO DOCE LIMPO
Plano de Esgotos Sanitários para Despoluição da Bacia Hidrográfica do Rio Doce

O presente documento apresenta um resumo das atividades de consolidação do Plano de
Esgotos Sanitários para a Despoluição da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, que foi
elaborado a partir das seguintes etapas:

Etapa 01 - Classificação das sedes municipais.
Etapa 02 - Diagnóstico dos sistemas de esgotos sanitários.
Etapa 03— Estimativa de custos.
Etapa 04— Priorização dos investimentos.
Etapa 05— Estratégias de implementação (em andamento).

De forma geral, as duas primeiras etapas se referem ao conhecimento do problema; as Etapas
03 e 04 tratam do equacionamento do problema; e a última etapa consiste na definição das
estratégias para sua solução.

1. CLASSIFICAÇÃO DAS SEDES MUNICIPAIS
A proposta inicial do trabalho foi abranger as áreas urbanas dos municípios, por isso o Plano
de Esgotos Sanitários para a Despoluição da Bacia do Rio Doce abordou exclusivamente os
sistemas de esgotamento sanitário das sedes municipais inseridas na área da Bacia do Rio
Doce, resultando em 210 municípios contemplados, os quais encontram-se listados no ANEXO
III.

Devido ao elevado número de municípios a serem estudados, concluiu-se que deveria haver
uma classificação dos mesmos. Para tanto, fez-se uma classificação das sedes municipais
em função do porte populacional, com base no Censo Demográfico 2000 - IBGE, no qual
foram definidos dois blocos de municípios:

Bloco A - municípios com população urbana até 10.000 habitantes.
Bloco B - municípios com população urbana superior a 10.000 habitantes.

A seguir são apresentadas algumas características de ambos os conjuntos de municípios.

Bloco A (municípios da Bacia com população urbana até 10.000 habitantes)

167 sedes municipais
População urbana de 569.911 habitantes (25% da população urbana da Bacia).
Taxa de urbanização média: 46,9%
IDH-M médio em 2000: 0,685.( j ndice de Desenvolvimento Humano - Municipal)
Distribuição estadual: MG (155 municípios, 93%), ES (12 municípios, 7%).



Regiões hidrográficas: DOl - rio Piranga (54), D02 - rio Piracicaba (8), D03 - rio
Santo Antônio (19), D04— rio Suaçuí Grande (32), D05 - rio Caratinga (24), D06—
rio Manhuaçu (18), ES (12).

Bloco B (municípios da Bacia com população urbana superiora 10.000 habitantes)

43 sedes municipais
População urbana de 1.692.673 habitantes (75% da população urbana da Bacia).
Taxa de urbanização média: 84,4%
População urbana da sede municipal: 91,4% da população urbana total em média.
IDH-M médio em 2000: 0,737.
Distribuição estadual: MG (36 municípios, 84%), ES (07 municípios. 16%).
Regiões hidrográficas: DOl - rio Piranga (8), D02 - rio Piracicaba (9), D03 - rio
Santo Antônio (4), D04 - rio Suaçul Grande (4), D05 - rio Caratinga (4), D06 - rio
Manhuaçu (7), ES (7).

Nota: No Estado de Minas Gerais, a Bacia do Rio Doce é dividida em seis unidades
de planejamento e gestão dos recursos hídricos (DOl a D06)



2. DIAGNÓSTICO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS
O diagnóstico dos sistemas de esgotos sanitários das sedes municipais foi realizado de forma
distinta para os blocos de municípios definidos na Etapa 01. As informações obtidas no Diagnóstico
objetivaram identificar:

Necessidades de elaboração de projetos de sistemas de esgotamento sanitário;

• Necessidades de execução de obras de implantação, ampliação e melhorias das diversas
unidades do sistema;

Necessidades de desenvolvimento institucional.

Bloco A-167 sedes munici pais (municípios com pop. urbana até 10.000 hab.)

A caracterização dos sistemas de esgotos sanitários foi realizada a partir de dados secundários do
IBGE (PNSB 2000 e Censo Demográfico 2000) e, em alguns casos particulares, por informações
técnicas obtidas junto aos gestores dos correspondentes sistemas. Basicamente, foram coletados
dados sobre a existência de projetos, a cobertura por rede coletora de esgotos e o nível de tratamento
dos esgotos coletados.

Com base nos dados do IBGE (2000), aproximadamente 70% da população urbana desses municípios
é atendida por rede coletora. Esse dado foi confirmado por informações obtidas junto às Prefeituras
Municipais, através de resposta a um questionário simplificado encaminhado pela CIPE Rio Doce.

Até outubro de 2004, 40 municípios responderam aos questionários, o que permitiu traçar o seguinte
panorama dessa amostra de municípios do Bloco A:

• Coleta de esgotos sanitários - 70% (12 cidades não possuem coleta de esgotos);
• Tratamento de esgotos sanitários - 6 cidades possuem este serviço, cujo grau varia de 20 a

100% de tratamento dos esgotos coletados;
• 19 cidades possuem projetos recentes de sistemas de esgotos sanitários (elaborados a

partir de 2000), sendo: Estudo de Concepção (2), Projeto Básico (9) e Projeto Executivo (8).

Bloco B —43 sedes municipais (municípios com pop. urbana superior a 10.000 hab.)

A caracterização dos sistemas de esgotos sanitários foi realizada a partir de dados secundários e de
dados primários obtidos junto aos respectivos gestores de serviços de saneamento:

Concessionárias Estaduais (CESAN e COPASA);
Serviços Autônomos de Água e Esgotos - SAAE's, Secretarias Municipais ou Departamentos
Municipais;

• Prestadores de serviços privados.

Os 43 municípios foram separados em grupos, distribuindo-se a responsabilidade pela execução do
diagnóstico entre as diversas instituições, conforme apresentado no Quadro 1. Os dados primários
foram sistematizados a partir do preenchimento de um questionário, elaborado pelo Grupo de
Trabalho.



Quadro 1—Instituições responsáveis pelo diagnóstico dos sistemas de esgotos
sanitários dos 43 municípios do Bloco B

Instituição	Total	 Municípios
ANA/CIPE	06	Ipanema, João Monlevade, Manhumirim, Mariana, Ouro Preto,

Santa Bárbara
CESAN	02	 Afonso Cláudio, São Gabriel da Palha

Alvinópolis, Barão de Cocais, Belo Oriente, Caratinga,
Conceição do Mato Dentro, Coronel Fabriciano, Inhapim,

20	Ipaba, Ipatinga, Malacacheta, Matipó, Mutum, Nova Era, Ponte
COPASA	 Nova, Resplendor, Rio Casca, Rio Piracicaba, Santana do

Paraíso, Serro, Timóteo

Funasa-ES	06	Almorés, Baixo Guandu, Colatina, Jaguaré, Linhares,
Sooretam a

Manhuaçu, Governador Valadares, ltablra, Viçosa,
Funasa-MG	09	Conselheiro Pena, Guanhães, Itambacuri, Lajinha, Raul

Soares

Os sistemas de esgotos sanitários dos municípios do Bloco B são operados, em sua maioria, pelo
próprio poder municipal, através de Serviços Autônomos de Água e Esgotos - SAAE 's (16 sedes
municipais) ou de Secretarias e Departamentos Municipais (21 sedes municipais). As concessionárias
estaduais operam os sistemas de esgotos sanitários de apenas 05 sedes municipais: COPASA
(03) e CESAN (02). Apenas o município de Santana do Paraíso possui prestador de serviços privado,
o CONSAE.

Com relação aos sistemas de esgotos sanitários existentes nos municípios do Bloco B, destacam-
se os seguintes aspectos:

• 14 municípios possuem projetos de sistemas de esgotos sanitários, sendo 06 estudos de
concepção, 01 projeto básico e 07 projetos executivos. Apenas a cidade de Ipatinga (MG)já
executou as obras de coleta, transporte e tratamento de esgotos previstas em projeto:

• Com base nos dados do IBGE (2000), aproximadamente 80% da população urbana desses
municípios é atendida por rede coletora. Os dados do diagnóstico confirmaram essa
informação destacando-se, entretanto, que grande parte das redes coletoras implantadas
encontra-se em estado precário e que existe um elevado número de ligações de águas pluviais
no sistema de esgotos;

• Em várias cidades, o crescimento desordenado e as freqüentes inundações dos trechos
urbanos dos cursos d'água apresentam problemas para a efetiva solução do esgotamento
sanitário;

• Apurou-se que apenas dez municípios possuem Planos Diretores Urbanos elaborados e
aprovados recentemente;

• As cidades de Aimorés (MG), Ipatinga (MG), Malacacheta (MG), São Gabriel da Palha (ES) e
Sooretama (ES) são as únicas que possuem atualmente soluções globais para o tratamento
de esgotos. A Estação de Tratamento de Esgotos de Baixo Guandu (ES) encontra-se em
construção. As cidades de Colatina (ES), ltabira (MG), Linhares (ES), Nova Era (MG), Raul
Soares (MG) e Viçosa (MG) possuem atualmente, apenas soluções pontuais para bairros
isolados;

• Somente as cidades cujos sistemas são operados por SAAE's e pelas Companhias Estaduais
(COPASA e CESAN) possuem tarifas de esgotos com base no consumo de água. Algumas
Prefeituras cobram taxas periódicas, porém em 15 municípios não é realizado qualquer tipo
de cobrança;

• Em 13 cidades existe Lei Municipal que obriga a população a lançar o esgoto na rede pública,
porém registra-se que, em muitos casos, não há controle de sua aplicação.



3. ESTIMATIVA DE INVESTIMENTOS
Para a estimativa preliminar de investimentos necessários, foi considerada a meta de atendimento
de 90% da população urbana da sede municipal com coleta e tratamento de esgotos até o ano
de 2020.

Bloco A (municípios com pop. urbana até 10.000 hab.)

No caso dos municípios do Bloco A, com base na meta apresentada, foi feita uma estimativa da
demanda em 2020 por rede coletora de esgotos, para cada sede municipal, a partir da seguinte
expressão:

DR2020 = PU x Meta - PR2000
Em que:
DR2020 - demanda por rede coletora de esgotos em 2020 (em habitantes);
PU 2020- população urbana em 2020 (em habitantes);
Meta - meta de atendimento por rede coletora de esgotos = 90%;
PR2000 — população urbana atendida por rede coletora em 2000 (em habitantes).
Observação: A informação do IBGE referente à população atendida por rede coletora em 2000 inclui na mesma
categoria as redes de esgotos sanitários e de águas pluviais. Na estimativa da demanda por rede coletora foi
considerado fator redutor do índice de domicílios atendidos com rede coletora, que considera a existência das
ligações à rede de drenagem: ES (0.41) e MG (0,60).

De forma análoga, pode-se estimar a demanda em 2020 por tratamento de esgotos. Os custos
unitários adotados para a estimativa dos investimentos nos municípios do Bloco A são apresentados
no Quadro II.

	

Preço rede (R$Idom)
	

Preço tratamento (R$Ihab)
Estado

<40 mil hab.	40 a400 mil	<40 mil hab.	40 a 400 mil

	

hab.	 hab.

Espírito Santo	1.156,85
	

1.260,71
	

84,38
	

134,19

Minas Gerais
	

1 .468,48
	

1.602,72
	

85,97
	

143,48

Fonte: Ministério das Cidades (2003) - "Dimensionamento das necessidades de investimentos para a
universalização dos serviços de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgotos sanitários no
Brasil".

Notas:
(1) Para população urbana menor que 5.000 habitantes, os preços são reduzidos em 20% (coleta de
esgotos) e 30% (tratamento).
(2) Média de moradores por domicilio: ES (3,57 habitantes) e MG (3,64 habitantes).
(3) O preço médio da rede (R$/domicílio) inclui a rede coletora e ligações domiciliares, além de um
incremento de custo em função da necessidade da implantação de rede dupla em caso de ruas
largas ou avenidas de mão dupla e da necessidade de sistemas elevatórios intermediários.
(4) O preço médio do tratamento (R$/hab.) inclui a ETE, os interceptores e a elevatória final. Para os
municípios pequenos (menos de 40.000 habitantes) foi admitido o custo de tratamento equivalente a
um reator anaeróbio com lagoa e para os grandes (mais de 400.000 habitantes) o custo corresponde
à implantação de um sistema de lodos ativados convencional. Para os municípios médios admitiu-
se um valor intermediário, em função da diversidade de tecnologias que pode ser empregada.



Bloco B (municípios com pop. urbana superiora 10.000 hab.)

No caso dos municípios do Bloco B, como foi realizado levantamento de campo detalhado, pode-se
estimar com maior precisão os investimentos necessários em coleta e tratamento de esgotos para
se atingir a meta proposta no Plano. Os custos unitários adotados para a estimativa dos investimentos
nos municípios do Bloco B são apresentados no Quadro III.

Quadro III - Resumo dos investimentos necessários em esgotamento sanitário

Componente	Unidade	Característica	 R$

Ligações prediais	ud	Pavimentação	
Com	250,57
Sem	300,90

Plana	152,46
Rede coletora

(sem pavimento)	m	Topografia	Ondulada	80,29

	

Acidentada	-- 45,95

Rede coletora
(com pavimento)

Interceptor

Elevatória

Linha de recalque

Estação de Tratamento
de Esgotos

Fonte: COPASA.

m	Topografia

Grau dem	dificuldade

hab

m

hab

170,07
-- 94,06

58,19
83,86
117,89
189,00

1.650,0 x (hab)9,5

108,75

110,00

Plana
Ondulada

Acidentada
Baixo
Médio
Alto

1

Resumo dos Investimentos

CDL»

Oo

C)

A partir da demanda calculada de acordo com os procedimentos descritas anteriormente e com
base nos preços médios dos Quadras li e III, foram estimados os investimentos em expansão dos
sistemas de esgotos sanitários necessários para o atendimento de 90% da população urbana das
sedes municipais localizadas na Bacia do Rio Doce até o ano de 2020. No Quadro IV apresenta-se
um resumo desses investimentos.

Quadro IV - Resumo dos investimentos necessários em esgotamento sanitário

Investimentos em R$ (milhões)
Item	 DOl D02 D03 D04 D05 D06 ES Total

Projeto	 2,9	1,4	0,8	1,6	1,7	1,5	2,1	12,0

Bloco A - obras em coleta
e tratamento de esgotos

	55,4 10.6 17,3 40,5 29,2 17,0 19,6	189,6

Bloco B - obras em coleta
e tratamento de esgotos

	72,3 100,0 16,8 36,5 32,9 41,4 67,2	367,1

Total
	

130,6 112,0 34,9 78,6 r 63,8 59,9 88,9	568,7

Notas: (1) Não foram considerados investimentos em reposição. (2) O custo de projeto corresponde a 3% do
total dos investimentos em rede coletora e tratamento de esgotos.



Grupo 1
Não	Municípios elegíveis ao

recebimento de recursos para
projetos

Características mínimas do projeto

• O projeto deve conter estudo de concepção
global do sistema que contemple a meta do
Plano: 90% da população da sede
municipal com rede coletora e tratamento
de esgotos em 2020;

• O projeto deve contemplar o tratamento de
esgotos ou O transporte de esgotos para
uma ETEjá existente;

• O grau de detalhamento do projeto deve ser
suficiente para a contratação da obra.

"R
4. CRITÉRIOS DE HIERARQUIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
Como a meta de despoluição de esgotos foi planejada para ser alcançada até o ano de 2020, a cada
ano precisaríamos abater carga poluente em um certo número de municípios. Como decidir por
quais municípios começar o nosso trabalho de recuperação?

O objetivo da Etapa 04 (Priorização dos Investimentos) é, exatamente, identificar as prioridades para
a Bacia como um todo e, principalmente, por regiões hidrográficas a partir da definição, valoração
e ponderação de critérios de hierarquização.

A proposta de hierarquização consiste, basicamente, em duas etapas. Na primeira etapa, é realizada
uma classificação preliminar dos municípios em dois grupos: (a) Grupo 1, contém os municípios
que não possuem projeto de sistema de esgotos sanitários, sendo, portanto, candidatos ao
recebimento de recursos para a elaboração de projetos; e (b) Grupo 2, contempla os municípios que
já possuem projetos, elegíveis, portanto, a receberem recursos para a realização de obras.

Na segunda etapa, os municípios foram classificados em ordem de prioridade para o recebimento
de recursos, em função de critérios previamente estabelecidos. Nessa etapa foram estabelecidos,
ainda, algumas condicionantes a serem observadas para a liberação dos recursos. Observa-se
que, dentre os inúmeros critérios que poderiam ser adotados, privilegiaram-se aqueles que possuem
as seguintes características: (a) facilidade de obtenção; (b) simplicidade de cálculo; (c) abrangência,
contemplando os 210 municípios com sede na Bacia e; (d) pertinência.

Em síntese, a idéia central foi permitir a formação de duas linhas distintas de hierarouização de
municípios para o recebimento de recursos: alocação de recursos para a elaboração de projetos
e de recursos para a execução de obras (incluindo necessariamente o tratamento de esgotos,
objetivo principal do Plano de Despoluição). O processo de hierarquização foi executado por região
hidrog ráfica, no âmbito da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, de forma a minimizar as possíveis
diferenças regionais e garantir uma maior integração da Bacia.

4.1. Classificação Preliminar

Na Figura 1 apresenta-se um fluxograma que indica a existência ou não de projeto de esgotos sanitários
como requisito para a classificação dos municípios da Bacia do Rio Doce.

O Município possui
projeto de sistema

de esgotos?

Sim

Gru po 2

Municípios elegíveis ao
recebimento de recursos para

obras

Figura 1 - Classificação dos municípios da Bacia do Rio Doce para o recebimento de
recursos para realização de projetos e para execução de obras



Com base no fluxograma apresentado na Figura 1, observa-se que:

• O Grupo 1 se caracateriza pela presença de municípios que não possuem projeto de sistema
de esgotos sanitários, sendo, portanto, elegíveis ao recebimento de recursos para realizar
projetos.

• O Grupo 2 se caracateriza pela presença de municípios que possuem projeto de sistema de
esgotos sanitários, sendo, portanto, elegíveis ao recebimento de recursos para realizar obras.

• O projeto de sistema de esgotos sanitários, para efeito da classificação do município em um
dos grupos, deve possuir pelo menos os seguintes aspectos: (a) estudo de concepção que
contemple a meta do Plano (90% da população da sede municipal com rede coletora e
tratamento de esgotos em 2020); (b) projeto de estação de tratamento de esgotos ou de
transporte dos esgotos coletados para ETE já existente; e (c) grau de detalhamento suficiente
para a contratação da obra, sempre recordando que dependendo do órgão financiador podem
ser exigidas informações mais detalhadas.

• Um mesmo município pode ser classificado nos dois Grupos (1 e 2), caso possua projeto
que atenda aos requisitos mínimos, mas que não contemple todas as partes do sistema de
esgotos sanitários proposto (Exemplo: um município, com duas bacias de contribuição, pode
ter o estudo de concepção global, mas o projeto completo de apenas uma sub-bacia. Nesse
caso, pode ser enquadrado nos dois grupos, estando elegível ao recebimento de recursos
para as obras, na sub-bacia que já tem projeto - Grupo 2, e ao recebimento de recursos para
projeto da sub-bacia onde não possua o estudo - Grupo 1).

4.2. Critérios de hierarquização para o Grupo 1 - municípios elegíveis ao recebimento de
recursos para projetos

O principal objetivo do Plano de Esgotos Sanitários para a Despoluição da Bacia Hidrográfica do Rio
Doce é garantir que todos os municípios da Bacia tenham um eficiente sistema de tratamento de
esgotos. Para isso é necessário que possuam projetos de sistemas de esgotos com qualidade
satisfatória. No Grupo 1, são identificados justamente os municípios que ainda não dispõem desses
projetos.

Definiu-se que o critério para a hierarquização dos municípios no Grupo 1 é o 10H - Índice de
Desenvolvimento Humano.

O IDH foi criado no início da década de 1990 e combina três componentes básicos do desenvolvimento
humano: (a) a lon gevidade, medida pela esperança de vida ao nascer, que sintetiza as condições de
saúde e salubridade do local; (b) a educação, medida por uma combinação da taxa de alfabetização
de adultos com a taxa combinada de matrícula nos níveis de ensino fundamental, médio e superior e
(c) a renda, medida pelo poder de compra da população.

Os municípios do Grupo 1 (sem projeto) são, portanto, classificados em função do IDH, sendo o
primeiro da lista exatamente o município com IDH mais baixo. Como vantagens desse indicador,
destacam-se sua aceitabilidade e facilidade de obtenção, além de ser um critério utilizado em vários
programas do Governo na área de saneamento.

4.3 Critérios de hierarquização para o Grupo 2 - municípios elegíveis ao recebimento de
recursos para obras

No caso do Grupo 2, com base nas premissas já relacionadas, são propostos critérios sociais,
econômicos e ambientais, os quais são descritos a seguir:
Critérios sociais

Índice de Desenvolvimento Humano: quanto menor o IDH, maior a necessidade de
investimentos;



• Índice de mortalidade infantil (%o): quanto maior o índice de mortalidade infantil, maior a
necessidade de investimentos;

• Prevalência de esquistossomose autóctone (%): quanto maior a prevalência, maior a
necessidade de investimento.

Critério Econômico
a Custo per capita do investimento (valor orçado no projeto/população de fim de plano beneficiada,

em R$/hab): os projetos com menor custo per capita devem ter prioridade na aplicação de
investimentos

Critérios ambientais

• Carga orgânica estimada (População sem tratamento de esgotos x 0,054 kgDBO/hab.dia):
quanto maior a carga poluidora produzida que estiver sem tratamento, maior a necessidade
de investimentos.

Os critérios e seus respectivos pesos são sistematizados em um índice, conforme apresentado no
Quadro IV. A metodologia proposta para o cálculo do índice de hierarquização teve como base a
simplicidade de cálculo, permitindo identificar com clareza a forma de distribuição dos pontos. O
índice pode variar de 3,0 a 9,0 e é considerado prioritário o município que obtiver o maior índice.

Quadro IV - Índice para hierarquização dos investimentos em obras de sistemas de
esgotos sanitários

Critério Sub-	 Valor dos Sub-indices (1Descrição	 Peso	lndiceíndices	 1	2	3

IDH	> 0,700	0.680 a

	

<0,680	1/30.700
Mortalidade <30	30a45	>45	113Social	 Infantil (%o)

13	Esquistossomose	<10	10 a 20	> 20	113	E LPautóctone _(%)
Econômico	14	 R$/hab	> 500,0	300,0 a

	

<300,0	1500,0
200,0 aAmbiental	15	kgDBO/d	<200,0	1.000,0	> 1.000,0	1

(*) Os limites de cada faixa devem ser periodicamente revisados e atualizados.

Condicionantes

Para que os municípios classificados no Grupo 2 estejam aptos ao recebimento de recursos para
obras, é necessário o cumprimento de duas condicionantes:

o O projeto deve possuir licenciamento ambiental;

• A(s) área(s) para construção devem estar disponíveis, isto é, o município deve ter a propriedade
das áreas em que as obras serão executadas. Caso algum desses condicionantes não seja
cumprido, o município continua classificado no Grupo 2, porém em situação pendente.

Nota: O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, por meio da Deliberação no 11/2004,
de 19 de outubro de 2004, aprovou os critérios de hierarquização das ações e investi-
mentos previstos no Plano de Esgotos Sanitários para a Despoluição da Bacia
Hidrográfica do Rio Doce. (Vide anexos)

iu

0 Quadro 111 mostra um quadro com a hierarquização dos municípios por região hidrográfica.



5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Planejamento e Gestão do Saneamento Ambiental por Bacia Hidrográfica

Este trabalho apresenta-se, no âmbito do saneamento ambiental, mais especificamente do
esgotamento sanitário urbano, alinhado à diretriz definida na Lei n° 9.433/1 997, que estabelece a
bacia hidrográfica como unidade territorial de planejamento para a gestão de recursos hídricos no
País.

Trata-se de uma iniciativa que reúne, por um lado a Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos
para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (CIPE Rio Doce), entidade
integrada por Deputados Estaduais de Minas Gerais e Espírito Santo e, por outro, o Comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio Doce. Tais características, aliadas à experiência e diversidade institucional do
corpo técnico reunido para a composição do Grupo de Trabalho encarregado da sua elaboração,
apontam para uma nova estratégia de planejamento do saneamento ambiental.

O envolvimento de distintos parceiros no campo técnico e político proporcionou uma rica variedade
de conhecimentos, pontos de vista e experiências práticas. Esse fator contribuiu bastante para uma
melhor compreensão da situação dos sistemas de esgotamento sanitário da Bacia e de seus
problemas e necessidades.

Por outro lado, a abordagem ampla, no nível de bacia hidrográfica, buscou promover a integração
dos municípios e Estados envolvidos, fortalecendo a identidade e a identificação dos municípios
com a Bacia e dando impulso à ação positiva no sentido da minimização das diferenças regionais.
Pode-se acrescentar também o benefício do efeito sinérgico para o enfrentamento da questão do
esgotamento sanitário em toda a região.

Procurou-se combinar na modelagem do Plano a proposta de concentração de recursos em uma
mesma cidade em quantidade suficiente para garantir a conclusão das obras, ao mesmo tempo em
que se postulou a distributividade das verbas visando alcançar a isonomia no atendimento aos
municípios.

Diagnóstico da Situação Existente

O diagnóstico efetuado identificou três problemas principais: a falta de projeto para os sistemas de
esgotos nos municípios, sistemas ineficientes ou inexistentes e dificuldades no âmbito da
sustentabilidade operacional desses sistemas.

Em relação aos projetos, verificou-se que a maioria dos municípios não dispõe de projetos executivos
- na verdade a quase totalidade dos municípios - ou mesmo planos diretores ou estudos de
concepção para seus sistemas. Diversas causas podem ser atribuídas a esse fato, entre eles, a
falta de recursos financeiros, de prioridade administrativa, de condições técnicas, etc. A inexistência
de projeto limita o acesso às fontes de recursos para as necessárias obras de saneamento.

A cobertura por rede de coleta de esgotos na Bacia é satisfatória, porém as redes existentes
encontram-se, muitas vezes, em estado precário, além de receber contribuições significativas de
águas pluviais. Com poucas exceções, todo o esgoto coletado é lançado sem tratamento nos corpos
d'água. À inadequação técnica dos sistemas soma-se a falta de sustentabilidade, que pode ser
sinalizada pela ausência de cobrança de tarifas e pela existência de obras abandonadas, seja por
falta de capacidade administrativa, técnica ou financeira, seja por questões de natureza política.



Recomendações
No âmbito do Plano de Esgotos Sanitários para a Despoluição da Bacia Hidrográfica do Rio Doce,
destacam-se as seguintes recomendações:

• Estabelecer a meta de dotar todos os municípios da Bacia do Rio Doce com projeto executivo
de sistema de esgotos sanitários num curto prazo. Os projetos deverão definir como prioridade
o tratamento de esgotos, visando a despoluição dos recursos hídricos;

• Propor as seguintes opções como alternativas às tradicionais fontes de recursos financeiros:
(a) criação de um fundo comum para a despoluição da Bacia (ação parlamentar conjunta de
Minas Gerais e Espírito Santo);
(b) acordo político que possibilite a instituição de uma "Emenda de Bacia" de iniciativa dos
parlamentares de nível federal;
(c) utilização de recursos da iniciativa privada, dentro do espírito de responsabilidade social
das empresas ou como compensação ambiental aos municípios;

• Promover consultas prévias e audiências públicas sobre os sistemas nos municípios que
receberem recursos para obras;

• Promover intervenções no sentido de ampliação da consciência pública acerca da questão
ambiental, sanitária e de cidadania relacionada à coleta e tratamento de esgotos, capaz de
gerar não só a receptividade, mas também a própria ação política e social no sentido da sua
solução;

• Sugerir aos municípios a adoção de lei que obrigue a ligação de esgoto à rede coletora e a
instituição da cobrança pelos serviços de água e esgoto, incluindo a tarifa social, com vistas à
sustentabilidade operacional dos sistemas existentes e futuros;

• Constituir núcleos de apoio técnico e gerencial aos municípios para o acompanhamento da
implementação das ações e investimentos do Plano.
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MUNICÍPIOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOCE POR REGIÃO HIDROGRÁFICA

População	Projeção Populacional
W.	Município
	 2000 (*)	 2020('-)	IDH-M	Região

Total	Urbana	Total	Urbana	2000 Hidrográfica
hab.	hab.	hab.	hab.

DOl
DOl
DOl
DOl
DOl
DOl
DOl
DOl
DOl
DOl
DOl
DOl
DOl
DOl
DOl
DOl
DOl
DOl
DOl
DOl
DOl
DOl
DOl
DOl
DOl
DOl
DOl
DOl
DOl
DOl
DOl
DOl
DOl
DOl
DOl
DOl
DOl
DOl
DOl
DOl
DOl
DOl
DOl
DOl
DOl
DOl
001
DOl

1 Abre Campo - MG
2 Acaiaca - MG
3 Alto Rio Doce - MG
4 Alvinópolis - MG
5 Amparo do Serra - MG
6 Araponga - MG
7 Barra Longa - MG
8 Bom Jesus do Galho - MG
9 Brás Pires - MG

10 Cajuri - MG
11 Canaã - MG
12 Capela Nova - MG
13 Caputira - MG
14 Caranaíba - MG
15 Catas Altas da Noruega - MC
16 Cipotânea - MG
17 Coimbra - MG
18 Córrego Novo - MG
19 Desterro do Meio - MG
20 Diogo de Vasconcelos - MG
21 Dionísio - MG
22 Divinésia - MG
23 Dom Silvério - MC
24 Dores do Turvo -MG
25 Ervália - MG
26 Guaraciaba - MC
27 Itaverava - MC
28Jequeri-MG
29 Lamim - MG
30 Mariana - MG
31 Matipó - MG
32 Oratórios - MG
33 Ouro Preto - MC
34 Paula Cândido - MG
35 Pedra Bonita - MC
36 Pedra do Anta - MC
37 Piedade de Ponte Nova - MG
38 Pingo-D'Água - MG
39 Piranga - MG
40 Ponte Nova - MG
41 Porto Firme - MG
42 Presidente Bernardes - MG
43 Raul Soares - MC
44 Rio Casca - MG
45 Rio Doce - MC
46 Rio Espera - MC
47 Santa Cruz do Escalvado - MC
48 Santa Margarida - MC

13.348
3.889
13.858

15.588
5.477
7.916
7.554

16.173
5.107
4.190
4.789
4.964
8.834
3.478
3.288
6.345
6.523
3.638
3.211
3.972
10.191
3.188
5.228
4.799
17.018
10.262
6.388
13.658
3.587
46.710
16.291
4.359
66.277
9.037
6.237
3.925
4.029
3.820
17.010
55.303
9.474
5.847
24.287
15.260
2.318
6.942
5.378
13.713

5.983
2.385
4.912
10.804
2.506
2.541
2.244
9.294
1.805
2.287
1.419
2.066
3.434
1.176
1.130
2.418
3.488
2.142
1.092
841
5.611
1.494
3.835
1.877
7.560
2.749
2.418
6.450
1.362
38.679
11.679
2.729
56.292
3.886
1.303
2.079
2.679
3.470
5.079
48.997
3.897
1.365
14.299
11.477
1.372
2.238
1.643
6.314

13.309
4.725
13.569
15.887
4.686
7.988
3.844
15.608
4.334
4.669
4.152
4.704
10.143
3.511
3.149
6.463
7.626
3.525
2.776
3.665
10.276
3.426
2.869
4.439
18.558
9.510
6.466
9.602
3.594
60.300
18.829
4.994
72.289
9.835
7.131
3.672
3.066
3.778
17.708
63.071
9.523
5.271
21.732
14.983
1.459
6.439
2.477
14.919

9.009
3.671
7.126
13.051
3.226
4.031
1.868
11.947
2.271
3.485
2.013
2.973
5.817
1.821
1.647
3.639
5.632
2.728
1.442
1.749
7.706
2.397
2.460
2.558
12.470
4.406
3.624
6.751
2.018
56.781
15.853
3.919
69.434
6.426
3.395
2.754
2.477
3.778
8.633
63.071
5.941
2.551
16.816
13.086
1.132
3.255
1.221
10.303

0,719
0,678
0,696
0,728
0,675
0,656
0,668
0,657
0,706
0,694
0,678
0,712
0,693
0,706
0,673
0,643
0,756
0,677
0,689
0,660
0,681
0,724
0,728
0,711
0,701
0,666
0,684
0,662
0,691
0,772
0,683
0,663
0,788
0,699
0,685
0,664
0,674
0,685
0,661
0,766
0,686
0,699
0,729
0,712
0,703
0,674
0,670
0,696



População	Projeção Populacional
No.	Município	 2000 (*)	 2020(--)	IDH-M	Região

Total	Urbana	Total	Urbana	2000 Hidrográfica
hab.	hab.	hab.	hab.

49 Santana dos Montes - MG
50 Santo Antônio do Grama - MG
51 São José do Coiabal - MG
52 São Miguel do Anta - MG
53 São Pedro dos Ferros - MG
54 Sem-Peixe - MC
55 Senador Firmino - MG
56 Senhora de Oliveira - MG
57 Senhora dos Remédios - MG
58 Sericita - MG
59 Teixeiras - MG
60Urucânia-MG
61 Vermelho Novo - MG
62 Viçosa - MC
63 Antônio Dias - MG
64 Barão de Cocais - MG
65 Bela Vista de Minas - MG
66 Bom Jesus do Amparo - MC
67 Catas Altas - MC
68 Coronel Fabriciano - MG (*)
69 Ipatinga - MG (*)
70 Itabira - MG
71 Jaguaraçu - MG
72 João Monlevade - MG
73 Marliéria - MC
74 Nova Era - MG
75 Rio Piracicaba - MG
76 Santa Bárbara - MG
77 São Domingos do Prata - MG
78 São Gonçalo do Rio Abaixo - MG
79 Timóteo - MG
80 Açucena - MC
81 Alvorada de Minas - MC
82 Belo Oriente - MG
83 Braúnas - MC
84 Carmésia - MG
85 Conceição do Mato Dentro - MC
86 Dom Joaquim - MC
87 Dores de Guanhães - MC
88 Ferros - MG
89 ltambé do Mato Dentro - MG
90 Joanésia - MC
91 Mesquita - MC
92 Morro do Pilar - MG
93Naque-MG
94 Passabém - MC
95 Sabinôpolis - MC
96 Santa Maria de Itabira - MC
97 Santana do Paraíso - MC

3.944
4.377
6.009
6.641
9.239
3.170
6.598
5.643
10.024
6.990
11.149
10.375
4.572
64.854
10.044
23.391
9.846
4.817
4.241
97.451
212.496
98.322
2.855
66.690
4.044
17.754
14.138
24.180
17.642
8.462
71.478
11.489
3.527
19.516
5.408
2.246
18.637
4.698
5.380
12.331
2.582
6.617
6.771
3.735
5.601
1.946
16.269
10.346
18.155

2.011
3.238
3.449
3.331
7.036
1.167
3.998
2.722
2.850
3.019
6.949
7.069
1.534
59.792
4.450
21.307
9.240
2.025
2.970
96.255
210.895
89.703
2.040
66.372
885
15.325
10.898
21.294
9.122
3.759
71.310
4.579
1.129
16.217
1.276
1.155
10.636
2.715
1.443
4.628
756
2.065
3.507
2.565
5.237
652
9.688
6.025
17.197

3.615
3.820
5.825
6.997
6.375
1.011
7.137
6.224
10.463
8.682
12.309
10.009
5.414
78.656
10.478
26.956
10.145
4.664
4.711
113.100
263.142
112.981
3.033
75.156
4.834
17.941
14.697
26.541
16.417
8.628
92.058
10.925
3.522
23.874
5.216
2.166
18.716
4.783
5.199
10.301
2.587
6.130
6.581
3.723
5.786
2.028
15.732
10.265
26.075

2.661
3.294
4.454
5.105
5.625
551
5.590
4.435
4.978
5.696
9.639
8.141
2.795
78.656
7.028
26.956
10.145
2.979
3.893
113.100
263.142
112.981
2.548
75.156
2.317
17.458
13.088
26.255
12.167
5.798
92.058
6.404
1.775
22.544
2.529
1.600
14.278
3.670
2.409
5.717
1.249
3.050
4.882
3.043
5.786
1.045
12.227
7.900
26.075

0,691
0,693
0,685
0,718
0,705
0,677
0,730
0,654
0,685
0,662
0,712
0,694
0,689
0,809
0,661
0,757
0,738
0,711
0,756
0,789
0,806
0,798
0,742
0,807
0,731
0,792
0,734
0,762
0,751
0,701
0,831
0,659
0,667
0,697
0,665
0,698
0,672
0,652
0,666
0,679
0,675
0,681
0,677
0,682
0,703
0,695
0,689
0,700
0,712

DOl
DOl
DOl
DOl
001
DOl
DOl
DO1
DOl
DOl
DOl
DOl
DOl
001
D02
D02
D02
D02
D02
002
D02
D02
D02
D02
DO2
D02
002
D02
D02
D02
D02
D03
D03
D03
D03
003
D03
D03
D03
D03
003
003
D03
D03
003
D03
D03
D03
D03



População	Projeção Populacional
2000 (*)	 2020('-)

Total	Urbana	Total	Urbana
hab.	hab.	hab.	hab.

W.	Município 113H-1V1	Região
2000 Hidrográfica

98 Santo Antônio do ltambé - MG	4.588
99 Santo Antônio do Rio Abaixo - MC 1.823
100 São Sebastião do Rio Preto - MG 1.779
101 Senhora do Porto - MG	3.520
102 Serro - MG	 21.012
103 Água Boa - MG	 17.795
104 Campanário - MC	 3.419
105 Cantagalo - MG	 1838
106 Coluna - MC	 9.369
107 Coroaci - MC	 10.802
108 Divinolândia de Minas - MG	6.434
109 Franciscópolis - MC	 6.426
110 Frei Inocência - MC	 8.176
111 Frei Lagonegro-MG	3.191
112 Gonzaga - MG	 5.713
113 Governador Valadares - MG	247.131
114 Cuanhães - MG	 27.828
115 Itambacuri - MC	 22.668
116 Jampruca - MC	 4.716
117 José Raydan - MC	 3.647
118 Malacacheta - MC	 19.250
119 Marilac - MG	 4.424
120 Materlândia - MC	 4.846
121 Mathias Lobato - MC	3.642
122 Nacip Raydan - MC	 3.122
123 Paulistas - MC	 5.113
124 Peçanha - MC	 17.183
125 Periquito - MC	 7.445
126 Rio Vermelho - MG	 14.905
127 Santa Efigênia de Minas - MC	4.924
128 Santa Maria do Suaçui - MC	14.350
129 São Geraldo da Piedade - MC	5.015
130 São João Evangelista - MC	15.526
131 São José da Safira - MC	3.894
132 São José do Jacuri - MC	6.789
133 São Pedro do Suaçuí - MG	6.081
134 São Sebastião do Maranhão - MG 11.604
135 Sardoá - MG	 4.775
136 Serra Azul de Minas - MC	4.197
137 Virginópolis - MC	 10.827
138 Virgolândia - MC	 6.112
139 Alpercata - MC	 6.966
140 Bugre - MG	 3.949
141 CapitãoAndrade - MG	4.306
142 Caratinga - MC	 77.789
143 Conselheiro Pena - MC	21.734
144 Divino das Laranjeiras - MC	4.965
145 Dom Cavati - MC	 5.473
146 Engenheiro Caldas - MG	9.347

1.171
750
590
1.317
11.791
4.653
2.426
1.979
3.379
4.695
4.966
2.049
5.911
396
2.692
236.098
20.938
13.992
3.154
848
10.926
3.455
1.852
3.283
1.995
2.027
7.934
5.444
5.045
2.486
9.907
1.126
9.282
2.692
1.714
2.215
3.098
1.569
1.661
5.634
3.180
5.312
1.298
2.624
62.338
16.611
2.902
4.752
7.309

4.673
1.905
1.867
3.382
21.064
17.334
3.607
3.671
9.043
10.801
6.221
6.078
8.856
2.836
5.532
259.818
26.896
23.782
4.706
3.326
18.177
4.416
4.674
3.612
2.476
4.933
15.862
7.350
14.932
4.747
13.225
4.983
14.985
4.029
5.995
4.296
10.251
4.604
4.179
10.457
5.592
7.149
3.822
4.172
80.662
17.804
4.715
5.170
9.769

2.297
1.189
957
1.872
15.936
8.554
3.014
2.718
4.841
7.134
5.546
3.058
7.504
1.281
3.884
259.818
23.491
18.535
3.788
1.609
13.834
3.972
2.638
3.612
1.962
2.873
10.989
6.281
7.737
3.475
10.838
2.398
11.672
3.304
2.939
2.319
4.742
2.351
2.436
7.773
4.157
6.315
1.954
3.229
73.999
15.742
3.635
5.054
8.796

	0,635
	

D03

	

0,698
	

D03

	

0,706
	

D03

	

0,653
	

D03

	

0,659
	

D03

	

0,642
	

D04

	

0,668
	

D04

	

0,674
	

004

	

0,656
	

D04

	

0,699
	

D04

	

0,705
	

D04

	

0,605
	

D04

	

0,703
	

D04

	

0,612
	

D04

	

0,646
	

D04

	

0,772
	

004

	

0,719
	

D04

	

0,667
	

D04

	

0,598
	

D04

	

0,625
	

004

	

0,653
	

D04

	

0,647
	

D04

	

0,647
	

004

	

0,683
	

D04

	

0,611
	

D04

	

0,687
	

004

	

0,636
	

D04

	

0,647
	

004

	

0,635
	

D04

	

0,667
	

D04

	

0,648
	

004

	

0,647
	

D04

	

0,683
	

D04

	

0,614
	

D04

	

0,669
	

004

	

0,665
	

D04

	

0,608
	

D04

	

0,684
	

D04

	

0,653
	

D04

	

0,717
	

D04

	

0,667
	

D04

	

0,702
	

005

	

0,659
	

D05

	

0,676
	

005

	

0,754
	

D05

	

0,735
	

005

	

0,703
	

005

	

0,731
	

005

	

0,662
	

005



População	Projeção Populacional
W.	Município	 2000 (*)	 2020 (**)	IDH-M	Região

Total	Urbana	Total	Urbana	2000 Hidrográfica
hab.	hab.	hab.	hab.

147 Entre Folhas - MG	 5.054
148 FernandesTourinho - MG	2.563
149 Galiléia - MG	 7.241
150lIapu-MG	 9.718
151 ImbédeMinas - MG	5.911
152 lnhapim - MG	 24.895
153 lpaba - MG	 14.531
154 ltanhomi - MG	 11.572
155 Piedade de Caratinga - MG	5.347
156 Santa Bárbara do Leste - MG 7.208
157 Santa Rita de Minas - MG	5.795
158 São Domingos das Dores - MG 5.192
159 São Geraldo do Baixio - MG	2.864
160 São João do Oriente - MG	8.492
161 SãoSebastiãodoAnta - MG	4.779
162 Sobrália - MG	 6.284
163 Tarumirim - MG	 14.488
164 Tumiritinga - MG	 5.831
165 Ubaporanga - MG	 11.682
166 VargemAlegre - MG	6.544
167 Aimorés - MG	 25.105
168 AltoJequitibá - MG	 8.458
169 Alvarenga - MG	 5.212
170 Chalé - MG	 5.663
171 Conceição de Ipanema - MG 4.377
172 Cuparaque - MG	 4.367
173 Durandé - MG	 7.005
174 Goiabeira - MG	 2.715
175 Ipanema - MG	 16.286
176 ltueta - MG	 5.641
177 Lajinha - MG	 19.528
178 Luisburgo - MG	 6.297
179 Manhuaçu - MG	 67.123
180 Manhumirim - MG	 20.025
181 Martins Soares - MG	5.685
182 Mutum - MG	 26.693
183 Pocrane - MG	 9.851
184 Reduto - MG	 5.923
185 Resplendor - MG	 16.975
186 Santa Rita do Itueto - MG	6.061
187 Santana do Manhuaçu - MG	8.607
188 SãoJoãodoManhuaçu - MG 8.716
189 São José do Mantimento - MG 2.379
190 Simonésia - MG	 16.875
191 Taparuba - MG	 3.225
192 Afonso Cláudio - ES	32.232
193 Águia Branca - ES	 9.599
194 Alto Rio Novo - ES	 6.964
195 Baixo Guandu - ES	27.819

3.446
1.725
5.714
6.395
1.652
12.670
13.156
7.373
2.894
2.946
3.988
2.232
1.522
6.503
2.887
3.900
6.005
3.875
5.578
4.824
18.764
4.011
2.023
2.511
1.421
3.252
2.987
2.116
12.260
2.495
11.218
1.339
52.106
15.723
2.329
11.914
5.147
2.930
13.267
1.790
4.196
3.681
1.285
6.484
1.355
14.463
2.341
3.568
19.676

5.115
2.058
6.711
9.617
6.490
24.690
15.701
10.912
5.597
7.685
5.429
5.539
2.867
8.648
5.145
5.909
13.026
6.126
12.323
7.044
21.998
9.795
3.341
5.852
2.528
4.217
8.525
2.698
18.458
3.736
22.546
7.729
78.489
23.628
7.708
25.935
6.690
7.530
15.779
5.973
7.881
11.097
2.569
17.649
4.129
35.163
9.434
6.750
30.148

4.163
1.662
6.084
7.730
3.064
18.151
15.701
8.638
4.157
4.768
4.442
3.619
2.153
7.662
4.025
4,620
8.193
4.948
8.722
6.057
19.115
6.905
1.911
3.926
1.284
3.657
5.522
2.422
16.138
2.502
17.243
3.689
70.244
21.337
4.795
17.491
4.982
5.451
14.207
2.892
5.658
7.122
1.906
10.010
2.636
23.843
4.599
4.977
25.113

	0,712
	

D05

	

0,676
	

D05

	

0,688
	

D05

	

0,697
	

D05

	

0,673
	

D05

	

0,709
	

D05

	

0,702
	

D05

	

0,699
	

D05

	

0,661
	

D05

	

0,707
	

D05

	

0,681
	

D05

	

0,722
	

D05

	

0,694
	

D05

	

0,679
	

DOS

	

0,654
	

D05

	

0,684
	

D05

	

0,693
	

DOS

	

0,682
	

DOS

	

0,698
	

DOS

	

0,698
	

D05

	

0,731
	

D06

	

0,735
	

006

	

0,658
	

D06

	

0,720
	

D06

	

0,704
	

DO6

	

0,710
	

DO6

	

0,675
	

D06

	

0,670
	

D06

	

0,725
	

D06

	

0,704
	

006

	

0,694
	

006

	

0,701
	

006

	

0,776
	

DO6

	

0,731
	

D06

	

0,707
	

006

	

0,712
	

006

	

0,691
	

D06

	

0,715
	

D06

	

0,730
	

D06

	

0,691
	

D06

	

0,670
	

D06

	

0,698
	

DO6

	

0,683
	

006

	

0,679
	

006

	

0,700
	

006

	

0,717
	

ES

	

0,686
	

ES

	

0,679
	

ES

	

0,710
	

ES



População
2000 (*)

Total	Urbana
hab.	hab.

Projeção Populacional
2020('-)

Total	Urbana
hab.	hab.

No.	Município IDH-M	Região
2000 Hidrográfica

196 Brejetuba - ES
197 Colatina - ES
198 ltaguaçu - ES
199 Itarana - ES
200 Jaguaré - ES
201 Laranja da Terra - ES
202 Linhares - ES
203 Marilândia - ES
204 Pancas - ES
205 Rio Bananal - ES
206 São Domingos do Norte - ES
207 São Gabriel da Palha - ES
208 São Roque do Canaã - ES
209 Sooretama - ES
210 Vila Valério - ES

TOTAIS E MÉDIAS

11.687
112.711
14.495
11.425
19.539
10.934
112.617
9.924
20.402
16.324
7.547
26.588
10.395
18.269
13.875

1.753
91.298
7.037
3.476
10.699
2.853
92.917
3.981
8.842
4.347
2.734
18.365
4.446
11.419
4.093

14.165
112.735
15.971
12.851
23.902
11.367
134.355
11.527
20.856
17.693
9.174
28.753
11.610
24.575
14.432

6.498
104.335
11.423
6.314
17.874
5.610
126.154
6.983
13.716
8.172
4.926
23.582
7.552
19.274
6.991

0,680
0,773
0,748
0,741
0,691
0,719
0,757
0,745
0,667
0,725
0,710
0,742
0,751
0,702
0,699

3.219.9251 2.261.948 1 3.445.186 1 2.896.826 10,695

ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES

Observações

(*) Fonte: Censo Demográfico 2000 do IBGE
(**) Fonte: Cenário Demográfico Referencial para o Brasil e Eixos Nacionais de Integração e
Desenvolvimento, para o período 2000-2020



LISTAS DE MUNICÍPIOS DA BACIA DO RIO DOCE CLASSIFICADOS EM FUNÇÃO DOS
CRITÉRIOS DE HIERARQUIZAÇÃO

• Os municípios foram classificados em elegíveis para recebimento de recursos para projeto (Grupo
1) e em elegíveis para recebimento de recursos para obras (Grupo 2).

• Os projeto de sistema de esgotos sanitários, para efeito da classificação do município em um dos
grupos, possui pelo menos os seguintes aspectos: (a) estudo de concepção que contemple a
meta do Plano (90% da população da sede municipal com rede coletora e tratamento de esgotos
em 2020); (b) projeto de estação de tratamento de esgotos ou de transporte dos esgotos coletados
para ETE já existente e; (c) grau de detalhamento suficiente para a contratação da obra.

• O critério adotado para hierarquização dos municípios do Grupo 1 foi o Índice de Desenvolvimento
Humano - IDH, sendo considerado prioritário o município com menor IDH.

• O índice adotado para hierarquização dos municípios do Grupo 2 é composto de critérios sociais
(IDH, índice de mortalidade infantil e prevalência de esquistossomose autóctone), econômico (custo
per capita do investimento) e ambiental (carga orgânica produzida sem tratamento), sendo
considerado prioritário o município que obtiver o maior índice.

• O processo de hierarquização foi executado por região hidrográfica, no âmbito das correspondentes
regiões da Bacia Hidrográfica do Rio Doce: DOl a D06 no caso de Minas Gerais e parcela do
Espírito Santo na Bacia.

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, por meio da Deliberação n° 1112004, de 19 de
outubro de 2004, aprovou os critérios de hierarquização das ações e investimentos previstos no Plano
de Esgotos Sanitários para a Despoluição da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. (ver anexos)

DO 1 - MG (RIO PIRANGA)

Grupo 1 - Municípios elegíveis ao recebimento de recursos para projetos*

IDH <0,680
Cipotânea, Araponga, Bom Jesus do Galho, Diogo de Vasconcelos, Piranga, Jequeri, Sericita
Oratórios, Pedra do Anta, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado, Catas Altas da Noruega, Piedade
de Ponte Nova, Rio Espera, Amparo do Serra, Córrego Novo, Sem-Peixe, Acaiaca e Canaã.

10H entre 0,680 e 0,700
Dionísio, Matipó, Itaverava, Pedra Bonita, Pingo-d'Água, Senhora dos Remédios, Porto Firme,
Desterro do Meio, Vermelho Novo, Lamim, Santana dos Montes, Caputira, Santo Antônio do Grama,
Cajuri, Urucânia, Alto Rio Doce, Paula Cândido e Presidente Bernardes.

IDH > 0,700
São Pedro dos Ferros, Brás Pires, Caranaíba, Dores do Turvo, Capela Nova, Rio Casca, Teixeiras,
São Miguel do Anta, Abre Campo, Divinésia, Alvinópolis, Dom Silvério, Coimbra, Ponte Nova, Mariana
e Ouro Preto.
(*) Os municípios do Bloco A que não responderam ao questionário simplificado foram considerados
sem projeto.

Grupo 2 - Municípios elegíveis ao recebimento de recursos para obras

Viçosa, Guaraciaba. Senhora de Oliveira. São José do GoIabal, Senador Firmino, Rio Doce, Ervália,
Santa Margarida e Raul Soares.



DO 2— MG (RIO PIRACICABA)

Grupo 1 - Municípios elegíveis ao recebimento de recursos para projetos*

IDH <0,680
Antônio Dias

10H entre 0,680 e 0,700

IDH > 0,700
São Gonçalo do Rio Abaixo, Bom Jesus do Amparo, Marliéria, Rio Piracicaba, Bela Vista de
Minas, São Domingos do Prata, Catas Altas, Barão de Cocais, Santa Bárbara, Nova Era e João
Monlevade.

(*) Os municípios do Bloco A que não responderam ao questionário simplificado foram
considerados sem projeto.

Grupo 2 - Municípios elegíveis ao recebimento de recursos para obras

Coronel Fabriciano, ltabira, Timóteo, Ipatinga e Jaguaraçu.

DO 3 - MG (RIO SANTO ANTÔNIO)

Grupo 1 - Municípios elegíveis ao recebimento de recursos para projetos*

10H <0,680
Dom Joaquim, Senhora do Porto, Açucena, Braúnas, Dores de Guanhães, Alvorada de Minas,
Conceição do Mato Dentro, ltambé do Mato Dentro, Mesquita e Ferros.

IDH entre 0,680 e 0,700

Joanésia, Sabinópolis, Passabém, Belo Oriente, Santo Antônio do Rio Abaixo e Santa Maria de
Itabira.

IDH > 0,700

Naque, São Sebastião do Rio Preto e Santana do Paraíso.

(*) Os municípios do Bloco A que não responderam ao questionário simplificado foram
considerados sem projeto.

Grupo 2 - Municípios elegíveis ao recebimento de recursos para obras

Serro, Carmésia, Morro do Pilar e Santo Antônio do ltambé.



DO 4— MG (RIO SUAÇUÍ-GRANDE)

Grupo 1 - Municípios elegíveis ao recebimento de recursos para projetos*

IDH <0,680
Jampruca, Franciscõpolis, São Sebastião do Maranhão, Nacip Raydan, Frei Lagonegro, São José da
Safira, José Raydan, Rio Vermelho, Peçanha, Água Boa, Marilac, Materlândia, São Geraldo da
Piedade, Santa Maria do Suaçuí, Serra Azul de Minas, Coluna, São Pedro do Suaçuí, Santa Efigênia
de Minas, Virgolândia, São José do Jacuri e Cantagalo.

IDH entre 0,680 e 0,700
Mathias Lobato e Sardoá.

IDH > 0,700

Frei Inocêncio, Divinolândia de Minas e Governador Valadares.

(*) Os municípios do Bloco A que não responderam ao questionário simplificado foram considerados
sem projeto.

Grupo 2 - Municípios elegíveis ao recebimento de recursos para obras

Itambacuri, Malacacheta, Coroaci, Guanhães, Campanário, São João Evangelista, Paulistas, Periquito,
Virginópolis e Gonzaga.

005— MG (RIO CARATINGA)

Grupo 1 - Municípios elegíveis ao recebimento de recursos para projetos*

IDH <0,680

Bugre, Piedade de Caratinga, Engenheiro Caldas, lmbé de Minas, Capitão Andrade, Fernandes
Tourinho e São João do Oriente.

10H entre 0,680 e 0,700

Tumiritinga, Sobrália, Galiléia, Tarumirim. lapu. Ubaporanga, Vargem Alegre e Itanhomi.

10H > 0,700

Alpercata, lpaba, Divino das Laranjeiras, Santa Bárbara do Leste, Inhapim, Entre Folhas, São
Domingos das Dores. Dom Cavati e Caratinga.

(*) Os municípios do Bloco A que não responderam ao questionário simplificado foram considerados
sem projeto.

Grupo 2 - Municípios elegíveis ao recebimento de recursos para obras

Santa Rita de Minas, São Sebastião do Anta. São Geraldo do Baixio e Conselheiro Pena.



DO 6— MG (RIO MANHUACU)

Grupo 1 - Municípios elegíveis ao recebimento de recursos para projetos*

IDH <0,680
Durandé, Goiabeira e Alvarenga

IDH entre 0,680 e 0,700
São José do Mantimento, Pocrane, Santa Rita do Itueto, Lajinha, São João do Manhuaçu e
Taparuba.

JDH > 0,700

Luisburgo, Conceição de Ipanema, Itueta, Martins Soares, Cuparaque, Mutum, Reduto, Chalé,
Ipanema, Resplendor, Aimorés e Manhuaçu.

(*) Os municípios do Bloco A que não responderam ao questionário simplificado foram
considerados sem projeto.

Grupo 2 - Municípios elegíveis ao recebimento de recursos para obras

Santana do Manhuaçu, Manhumirim, Alto Jequitibá e Simonésia.

ESPÍRITO SANTO

Grupo 1 - Municípios elegíveis ao recebimento de recursos para projetos*

IDH <0,680

Pancas
IDH entre 0,680 e 0,700
Brejetuba, Águia Branca, Jaguaré e Vila Valério.

IDH > 0,700

Sooretama, São Domingos do Norte, Afonso Cláudio, Laranja da Terra, Rio Bananal, São Gabriel
da Palha, Marilândia, São Roque do Canaã e Colatina.

(*) Os municípios do Bloco A que não responderam ao questionário simplificado foram
considerados sem projeto.

Grupo 2 - Municípios elegíveis ao recebimento de recursos para obras

Alto Rio Novo, Linhares, Baixo Guandu, Itarana e Itaguaçu.



DELIBERAÇÃO CBH-DOCE N°3/2004, DE 16 DE ABRIL DE 2004

Aprova estratégia de desenvolvimento do Programa
de Investimento para a Despoluição dos Recursos
Hídricos na Bacia do Rio Doce. Esgoto Doméstico.

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce —CBII-Doce, criado pelo Decreto de 25 dejaneiro
2002, do Presidente da República, no uso de suas atribuições, e

Considerando que a água é um bem público;

Considerando que são objetivos da política Nacional dos Recursos Hídricos assegurar a atual e às
futuras gerações a necessária disponibilidade de água em padrões de qualidade adequados aos respectivos
usos;

Considerando a necessidade de se estabelecer critérios de prioridades para aplicação de recursos
financeiros voltados para o investimento em programas de despoluição do esgoto doméstico na Bacia
Hidrográfica do Rio Doce, no âmbito do C131-1-Doce;

Considerando a proposta elaborada e apresentada pela Comissão Interestadual Parlamentar de
Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Doce - CIPE Rio Doce, de
desenvolvimento de um Programa de Investimento para a Despoluição dos Recursos Hídricos na Bacia do
Rio Doce: Esgoto Doméstico.

DELIBERA:

Art. 1° Ficam aprovados os critérios e as estratégias desenvolvidas no estudo Programa de
Investimento para a Despoluição de Esgotos Sanitários na Bacia do Rio Doce com vistas a subsidiar ações
deste Comitê, em assuntos referentes a esgotamento sanitário, consubstanciados nos trabalhos de iniciativa
da CIPE - Rio Doce em parceria com outros órgãos técnicos e profissionais com atribuições e competência
na área de sanca meifio.

,r1. 2 [sia Dcl ibciaçio entra em vicor na data dc sua puhIicaço.

( olatinaES, 16 de abril de 2004

João Domingos Fassarelia	 Vitor Feitosa
Presidente do (1311-Doce	 Secretário do C131 1-Doce



DELIBERAÇÃO CBH-DOCE N°11 DE 19 DE OUTUBRO DE 2004

Aprova os critérios de hierarquização das ações e
investimentos previstos no Plano de Esgotos

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce - CBH-Doce, criado pelo Decreto de 25 de janeiro
2002, do Presidente da República, no uso de suas atribuições, e

Considerando que são objetivos da Política Nacional dos Recursos 1-lídricos assegurar a atual e às
futuras gerações a necessária disponibilidade de água em padrões de qualidade adequados aos respectivos
usos;

Considerando a proposta elaborada pela Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos para o
Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Doce - CIPE Rio Doce, do Plano de Esgotos
Sanitários para a Despoluição da Bacia Hidrográfica do Rio Doce;

Considerando que o CBH-Doce, em sua Deliberação no 03. de 16 de abril de 2004, aprovou a
estratégia de desenvolvimento do Programa de Investimento para a Despoluição dos Recursos Hídricos na
Bacia do Rio Doce: Esgoto Doméstico, apresentada pela CIPE Rio Doce;

Considerando a necessidade de se aprovar os critérios para hierarquização das ações e investimen-
tos previstos no Plano de Esgotos Sanitários para a Despoluição da Bacia Hidrográfica do Rio Doce;

DELIBERA:
Au. l' Ficam  aprovados os critérios e procedimentos para a hierarquização das ações e investi-

mentos do Plano de Esgotos Sanitários para a Despoluição da Bacia 1-lidrográfica do Rio Doce.
1° Os municípios serão classificados em elegíveis para recebimento de recursos para projeto

(Grupo 1) e em elegíveis para recebimento de recursos para obras (Grupo 2), conforme Figura 1 anexa.
20 0 critério adotado para hierarquização dos municípios do Grupo 1 será o IDH sendo considera-

do prioritário o município com menor lDlI.
300 índice adotado para hierarquização dos municípios do Grupo 2 é composto de critérios

sociais, econômico e ambiental, conforme apresentado na Tabela 1 anexa, sendo considerado prioritário o
município que obtiver o maior índice.

40 0 processo de hierarquização dos investimentos será realizado por sub-bacia, no âmbito das
correspondentes regiões da Bacia Hidrográfica do Rio Doce.

Art.2° A hierarquização dos municípios deve ser reavaliada quando se verificar a disponibilidade de
recursos, pois os critérios adotados são dinâmicos e devem ser atualizados periodicamente.

Art.3° O Plano de Esgotos Sanitários para a Despoluição da Bacia Hidrográfica do Rio Doce
subsidiará as ações deste Comitê, em assuntos referentes a esgotamento sanitário.

Art. 40 Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

Dp
	 'TFC4

Doação	•

Vitória/ES, 19 de outubro de 2004	
...... /

Maria da Gloria Brito AbaurreVitor Feiïi
Presidente do C[3H-I)oce	 Secretário do ( B1-1-1)oec



ERRATA 1

Mesa Diretora da Cipe Rio Doce

Espírito Santo

Membros Efetivos:
César Coinago (Presidente da Ates)
Paulo Foletto (Presidente da Cipe)
Claudio Vereza (1 0 -Secretário da Cipe)
José Ramos

Minas Gerais

Membros Efetivos:
Mauri Torres (Presidente da ALMG)
Cecília Ferramenta (Vice-Presidente da Cipe)
José Henrique (Relator)
Márcio Passos (2 0-Sec./ Coordenador da Cipe)

Luzia Toledo (Coordenadora da Cipe)	Elisa Costa
Reginaldo Almeida	 Jayro Lessa

Membros Suplentes:	Membros Suplentes:

Graciano Espíndula
Carlos Casteglione
Euclério Sampaio
Marcelo Santos
Robson Vailtant

Adalciever Lopes
Leonardo Quinto
Sebastião Costa
Ermano Batista
Olinto Godinho



FICHA TÉCNICA
Grupo de Trabalho

ANA
Flávia Gomes de Barros
Ivan Laerte Laydner
Rodrigo Flecha
Sebastião Virgílio Figueiredo
Sérgio Arymoraes Soares

CESAN
Joel Henrique da Silva
Terezinha Vanzo

CIPE RIO DOCE
Alberto Flávio Pêgo e Silva
André Naves Alves
Henrique Lobo Gonçalves - CVRD
Pedro Chagas Lucca

COPASA
André Wagner Ribeiro
Cláudio César Dotti
Lomelino Alves Pereira

CREA
Odair Santos Junior - MG

FEAM
Denise Marília Bruschi

FUNASA
Edílson Eduardo Verneck Machado - MC
Fernando David Fialho - MC
Ricardo Moura Ferraz - ES

lEMA
Fábio Ahnert
Gizella Carneiro Igreja
Walter Batista Júnior

IGAM
Marco Antônio Fernandez
Paulo Teodoro de Carvalho

Equipe de apoio da CIPE Rio Doce

SPÍRITO SANTO
Augusto - Coordenação

Hrto Flávio Pêgo e Silva
Alexsander Pandini

Schellmann Velten Silva
(ivÔnla Goreth Breger
arcelo Vieira Barbosa

:aria da Conceição Raasc
'ana Teresa Guidoni Nipp

Vera Lúcia Nascimento
'/nsley Quiniilono Vd.,

MINAS GERAL
Ana Maria Soa
André Naves AI';

Cristiana Pereira Vaso
Pedro Carlos Garcia Cos.
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